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 مقدمة املعتين

َقِديم َمد هلل الَِّذي جعل أهل احلَِديث ِِف احلَِديث َوالح وحبةاهم ، نخبةة للقةه احلح

هد َأن ََل إَِله إَِلَّ اهلل َوحده ََل رشيك َله  ، باإلجالل والتعظيم َشَهاَدة تنجي َقاِئلَها ، َوأشح

َِحيم ز بجنات النَّعيم، من َنار اجلح َفوح  .وتوجب َله  الح

وله ًدا َعبده َوَرس  َمَّ هد َأن ُم  وث بِالّديِن القويم، َوأشح ةَتقيمراط املح  ةوالصة، املحَبحع  ، سح

، وَعىل آله َوَصحبه املخصوصني بالفيض العميم. 

كتبتها لينتفة  اةا " ضوابط اجلرح والتعديل" فهذه تعليقات عىل كتاب: أما بعد

من شاء اهلل من طالب العلم، رأيت إحلاقها كحاشية عىل هذا الكتةاب املفيةد، وقةد 

 تعةاو وجعلةت جعلت هلا رمزا لاًصا حتة  َل تلتةبب بحاشةية امل لةف رمحةه اهلل

م  رقم متسلسل، وكةان كتابتهةا ِف دار احلةديث بةدمال قبةل  عالمتها هذا الرمز 

أكثر من عشةر سنوات، رحم اهلل بانيها، وحفظ اهلل مشاخينا وعلامءنا وعلامء السلف، 

بمركةز  هلـ يســ  يف تدرثم نظرت فيها نظرات قليلةة فضفةفت إليهةا بعةض الفوائةد 

ولرغبة اإللوان ِف طباعتها ِف كتاب بدًَل مةن املةالز   احلامي السلفي بحرضموت،

وهذا جهةد املقةل، واهلل . التي كانت بضيدي الطالب تضكد ذلك العز ، فيرس اهلل ذلك

 .حسبي ونعم الوكيل

 دماج-صعدة -اليمن    تركي بن مسفر بن هادي جميل أبو عبد العزيز: كتبه 

 .احلامي –حرضموت , يف  هـ0341مجادى األوىل  01ثم حرر هذا يف 
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 مقدمة الطبعة الثانية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :وبعد، والصالة والسال  عىل نبينا ُممد وعىل آله وصحبه، احلمد هلل رب العاملني

، فإن مما يتفاوت فيه املنتسبون إو العلم القدرة عىل تنظةيم املعلومةات وترتيبهةا

وفضةيلة شةيخنا ، ا واسةتيعاااوقبةل ذلةك فهمهة، وتوثيقها من مصادرها األصلية

رضب من ذلك كلةه  -رمحه اهلل-الشيخ الدكتور عبد العزيز بن ُممد العبد اللطيف 

 .وثانيًا ِف كتبه ورسائله التي ألفها، أوَلً ِف تدريسه للطلبة ِف اجلامعة، بسهم وافر

، "فوابط اجلرح والتعديل": كتابه -رمحه اهلل-وَل شك أن من أهم كتب الشيخ 
كان ِف أثنائها يقو  بتدريب ، أفرغ فيه لالصة جهوده عىل مدى سنوات طويلةفقد 

حت  تبنيَّ له ما ، وأبدى فيه وأعاد، فقلَّب هذا الفن كثرياً ، "اجلرح والتعديل": مادة

كتابًا يساعدهم عىل النظر ِف أقوال أئمة النقد األولني ِف : حيتاجه املنتسبون إليه

لن جيد األمر ِف الوصول إو درجة وافحة ِف الراوي  فالناظر ِف أقواهلم، الراوي

فهو ُمتال ، بل ربام التلف كال  الناقد الواحد، فربام التلفوا، سهاًل ِف مجي  الرواة

 .إذن إو قواعد وفوابط يسري عىل وفقها للوصول إو هذه الدرجة

مثةل ، نيممن جاء بعد عرص النقاد األول، وهذا األمر قد أدركه قبلنا أئمة كثريون

فحكموا عىل الرواة وفة  قواعةد ، والسخاوي، وابن حجر، والذهبي، ابن الصالح

بحاجةة إو ، وظّلت هذه القواعد والضوابط مبثوثة ِف كتةبهم، وفوابط ظهرت هلم

ِف هةذا  -رمحه اهلل-وهذا ما قا  به الشيخ ، مفّصلة مرتبة، من ينظمها ِف سلك واحد

 .أثناء تدريسه للجرح والتعديلمضيفًا إليها ما ظهر له ، الكتاب

طب  ِف املرة األوو ِف اجلامعةة اإلسةالمية " ضوابط اجلرح والتعديل": وكتاب الشيخ

وقد نفذت ، حيث التاره املجلب العلمي فمن الكتب التي تتوو اجلامعة طباعتها، باملدينة



  3                                                              ضوابط اجلرح والتعديل                    

، ئلون عنه جةداً حيث كثر السا، فكان لزامًا إعادة طب  الكتاب، الطبعة منذ مدة طويلةهذه 

فقد كتبه الشيخ بطريقة أقرب ما تكةون إو املقةرر ، فهو فوق كونه كتابًا علميًا متميزًا ِف بابه

فجاء ة بحة  ة ، ودعمه باألمثلة التطبيقية، ووف  الفقرات، أكثر فيه من التقسيم، الدرايس

 .هذا الفنقريبًا من طالب العلم املبتدئ ِف ، كتابًا مشبعًا لرغبة الباحث املتخصص

إَّل أنةه ، وم  أن الكتاب مملوء باألمثلة التطبيقية عىل ما ذكره الشيخ من فوابط

 عةىل راو   -أو ما أمكةن منهةا-يتم فيها تطبي  الضوابط جمتمعة ، بحاجة إو أمثلة لاصة

إذ قا  بإعداد دراسة وافية عىل أحةد الةرواة  -رمحه اهلل-وهذا ما فعله الشيخ ، واحد

عةر  فيهةا ، وهو إرسائيل بن يونب بن أيب إسحاق السبيعي، كثرياً املختلف فيهم 

، ثم قا  بدراستها واخللوص منها إو رأي راجح ِف هذا الةراوي، أقوال األئمة كلها

فضبان بةذلك عةن هةد   ، مستخدمًا ِف دراسته له ما رشحه من فوابط هذا الكتاب

إذا ، تردد دون ما فائدة تذكروهو أن تلك الضوابط تظل حتفظ و، كان يرمي إليه دائامً 

 .وهذا ما كان حيرص عليه م  طالبه وِف دروسه، مل يصاحبها تطبي  عميل

ِف  إو كتاب الضةوابط" إرسائيل بن يونس": وكان من املناسب جدًا أن تضم ترمجة

  (1)وتسهياًل عىل طالب العلم، بغر  تعميم الفائدة املرجوة منه، طبعته اجلديدة

مةا قدمةه  ملنعم املتفضل ة أسضل أن جيزي الشةيخ لةري اجلةزاء عةىلة وهو ا واهلل 

 .إنه سمي  جميب، وأن يشملنا وإياه بواس  رمحته، تدريسًا وتضليفاً ، للعلم وأهله

 كتبه

 إبراهيم بن عبد اهلل الالحم

 القصيم ـ بريدة ـ

 هـ5/8/0325يف 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 أم  يف طبعتن  هذه فلم نضف هذا، واهلل املستع ن.  (1) 
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 مقدمة الطبعة األوىل

 .عىل رسوله األمني وعىل آله وصحبهوالصالة والسال  ، احلمد هلل رب العاملني

نَِد إيّل تدريب مادة: وبعد ِف كليةة احلةديث الرشةيف ( اجلرح والتعديل) فقد أ سح

فضلفيت احلاجة ماسة إو تضليف كتاب منهجي ، هة4141باجلامعة اإلسالمية منذ عا  

طلح مصة) وَيل مُّ شةتااا مةن الكتةب امل َصةنَّفة ِف، حيوي أهم قواعد اجلرح والتعديل

بضسةلوب يالئةم مسةتوى الطالةب ( علل احلديث) و( اجلرح والتعديل) و( احلديث

ورأيةت اَلكتفةاء بةام كتبةه فضةيلة . اجلامعي ويلفةت نظةره إو فةوابطهام املتعةددة

( اإلسناد وظهور علةم الرجةال) الدكتور/ أكر  فياء الع َمري من دراسة وافية حول

ةفةب) ِف كتابه( علم اجلرح والتعديل) ونشضة هةت ( حوث ِف تةاريخ السةنة امل رَشَّ فوجَّ

العناية إو القواعد وفوابطها مستفيدًا من أسئلة الطةالب ومناقشةاام لةالل تلةك 

ب ِل إو حسن عرفةها، السنوات ِف جتديد صياغتها واإلفافة إليها . ومعرفة أيرس السُّ

قِّ   شيئًا من الغةر  املنشةود عزمةت عةىل إلر اجةه ِف كتةاب فلام اجتم  لديَّ ما حي 

ل ه  :وَبَدا يل أن الوفاء بذلك الغر  يقتيض تقسيمه إو ثالثة أبواب هي، يسهل َتَداو 

 :وفيه فصالن حقيقة اجلرح والتعديل، وفوابط تعارفهام: الباب األول   

 .حقيقة اجلرح والتعديل: الفصل األول

 .تعار  اجلرح والتعديل: الفصل الثاين

 :وفيه أربعة فصولن ِف الراوي وجوه الطع: الباب الثاين   

 .ما يتعل  بجهالة الراوي: الفصل األول
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 .ما خيتص بالعدالة: الفصل الثاين

 .ما خيتص بالضبط: الفصل الثالث

 .ما َل يتعل  بالعدالة وَل بالضبط غالباً : الفصل الراب 

 :من عبارات اجلرح والتعديل وفيه فصالن: الباب الثالث

 .عبارات اجلرح والتعديلمعاين بعض : الفصل األول

 .مراتب ألفاظ اجلرح والتعديل: الفصل الثاين

َقِّ  هذا الكتاب للطالب املتخصص ِف علم احلديث أساسًا صاحلًا للبناء ل  أن حي  ، فآم 

ح له أصول هذا  َيلِّ ولغري املتخصص ِف هذا العلم من طالب العلو  الرشعية اطالعًا جي 

حظيت أصول الكتاب بمراجعتهم وتوجيهاام  العلم ، وأقد  الشكر اجلزيل ملن

 :وهم اإللوة الكرا 

 صالح بن حامد الرفاعي. د                         حافظ بن حممد احلكمي. د

 حممد بن مطر الزهراين. د             عبد الرمحن بن صالح العبد اللطيف. د

أو نقةص أو  وأميل أن أحظ  بتوجيهةات األفافل فيام يظهر هلم فيه مةن لطةض

 .وما توفيقي إَّل باهلل عليه توكلت وإليه أ نيب. للل

 هة4144/صفر/41: اجلمعة             املدينة النبوية

 عبد العزيز بن ُممد بن إبراهيم العبد اللطيف. د
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 - رمحه هللا -ترمجة املؤلف 

 :أما بعد، احلمد هلل والصالة والسال  عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه

عبد  بنعبد العزيز بن ُممد بن الشيخ إبراهيم : هو الشيخ :ونسبه وكنيتهامسه 

 .أبو إسامعيل، اللطيف بن عبد اهلل العبد اللطيف الباهيل

 :مولده ونشأته
لَِد الشيخ ة رمحه اهلل ة عا  ونشض ِف ، ِف الشعراء بمنطقة الريا ؛ هة4731و 

ه  الشيخ إبراهيم كان قا، أرسة علمية مرموقة ه  الشيخ عبد ، فياَفَجدُّ وكذلك كان َعمُّ

َتَقاَل عن القضاء فيام بعد؛ الّلطيف ثم التح  للتدريب باجلامعة اإلسالمّية ، الذي اسح

س  اا إو أن أ ِحيَل للتقاعد، هة4734عا  افتتاحها  َدرِّ وهو صاحب ، َوَمَكَث ي 

 .(1)( طري  الرشد إو ختريج أحاديث بداية ابن رشد): الكتاب الشهري

ِة مناط  بحكم ، وهكذا َنَشَض الشيخ ِف بداية حياته نشضة علمّية َل بني ِعدَّ َوَتنَقَّ

فضقا  ِف تربة حيث كان والده رمحه اهلل يعمل رئيسا هليئة األمر باملعرو  ، َعَمِل والده

والنهي عن املنكر وانتقل إو الريا  ملواصلة الدراسة إو أن استقّر به املقا  باملدينة 

 .هة4731ة ملّا انتقل والده إليها عا النبويّ 

 :دراسته ومشاخيه
َد أن ختّرل الّشيخ من املدرسة اَلبتدائّية التح  باملعهد العلمّي 4 الّتاب  ؛ ة َبعح

 .جلامعة اإلما  ُمّمد بن سعود اإلسالميّة باملدينة املنورة

بجامعة  ة عندما ختّرل منه انتقل إو مدينة الريا  للدراسة ِف كلية الرّشيعة2

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

را.  (1)   متت طب عة الكت ب ب جل معة اإلسالمية ب ملدينة النبوية مرا
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وهناك تتلمذ الّشيخ عىل يد نخبة من العلامء ، اإلما  ُمّمد بن سعود اإلسالمّية

والشيخ صالح ، والشيخ صالح العيل النارص، كالشيخ صالح الفوزان: واألساتذة

والشيخ ، وَدَرَس العقيدة عىل الشيخ صالح الرشود، والشيخ فهد احلمني، املنصور

: عىل َعَدد  من األساتذة الوافدين من لارل اململكة كام تتلمذ .عبد الرمحن الرّباك

 .والشيخ ُممد أبوالفتح البيانوين، كالشيخ عيل شّبار املرصي

ة ختّرل الشيخ من كلية الرشيعة بجامعة اإلما  ُمّمد بن سعود اإلسالمّية ِف 7

 .هة4731ة4731: العا  اجلامعي

إلسالمية باملدينة املنورة عىل كام تتلمذ ِف مرحلة دراسته العليا ِف اجلامعة ا ة1

والدكتور ُممد أمني ، كالشيخ عبد املحسن بن محد البدر: نخبة من ليار األساتذة

يِّد ُممد احلكيم، املرصي والدكتور عمر عبد ، والدكتور مصطف  زيد، والدكتور السَّ

 .وغريهم، والدكتور أكر  فياء العمري، العزيز

 :حياته الوظيفية
َ الشيخ4 نيِّ ِعيًدا بجامعة اإلما  ُممد بن سعود اإلسالمية ِف ة ع  : م 

َ معيًدا ِف اجلامعة ، هة42/3/4731 نيِّ لكنّه فّضل اَلنتقال إو املدينة النبوية َفع 

 .وواصل دراسته العليا اا، هة44/2/4731: اإلسالمية ِف

ورقي إو درجة ُمارض ، هة1/3/4733: ِف( املاجستري) ة حصل عىل درجة2

 .هة27/1/4144: ِف

ورقي إو درجة ، هة21/3/4141: ِف( الدكتوراه) ة حصل عىل شهادة7

: هة ثم رقي إو درجة أستاذ مشارك ِف23/3/4141: أستاذ مساعد ِف

 .هة3/1/4141
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 :آاثره العلمّية
 :آاثره العلمية املنشورة -أ 
، هة4142وقد نرشته اجلامعة اإلسالمية عا  ،(ضوابط اجلرح والتعديل) ـ0

أمهية هذا الكتاب ِف كونه مج  شتات ما تفّرق ِف العديد من املصادر مما  وتكمن

والعناية بذكر ، وجودة التنظيم، م  حسن الرتتيب، يتعل  بضوابط اجلرح والتعديل

وصن  اجلداول وغريها من املزايا التي جعلته مرجعا معتمدا من قبل ، األمثلة

 .الدارسني والباحثني ِف علو  احلديث النبوي

لإلما   (بغية الراغب املتمني يف ختم النسائي برواية ابن السني): ـ حتقيق كتاب2

 .هة4141وقد نرشته مكتبة العبيكان عا ، السخاوي

 :آاثره العلمية اليت مل تنشر -ب
عمران األحاديث املخصصة للعموم يف السور األربع الطوال البقرة وآل ) ـ0

وتق  ِف جملد ، (املاجستري) َصَل اا عىل درجةوهي رسالته التي َح  ،(والنساء واملائدة

 .عمر عبد العزيز حفظه اهلل: وكانت حتت إرشا  فضيلة الدكتور، واحد

وهي أطروحته التي ، (دراسة حديثية: أمهات املؤمنني ـ ريض اهلل عنهن ـ) ـ2

وكانت حتت إرشا  فضيلة ، وتق  ِف جملدين، (الدكتوراه) حصل اا عىل شهادة

َيتح بمناقشة فضيلة الشيخ عبد املحسن ، أكر  فياء العمري: لدكتوراألستاذ ا
وَحظِ

 .وفضيلة األستاذ الدكتور ُممد مصطف  األعظمي، ابن محد البدر

ترمجته وأقوال أئمة : إرسائيل بن يونس بن أيب إسحاق السبيعي اهلمداين) ـ4

 .(اجلرح والتعديل فيه ـ دراسة حتليلية ـ
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وا عىل  ،(والتعديل مذكرة يف كتب اجلرح) ـ3 وهي منترشة بني الطلبة الذين َدَرس 

 .الشيخ ِف كلية احلديث الرشيف والدراسات اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية وغريهم

وهي ة ِف األصل ة ُمارضاته التي ألقاها عىل  ،(مذكرة يف مصطلح احلديث) ـ5

 .طالب كلية احلديث ِف مادة املصطلح

وهي ة ِف األصل ة ُمارضاته التي كان يلقيها  ،(لسنةمذكرة يف الدفاع عن ا) ـ6

 ."دفاع عن السنة": عىل طلبة السنة الرابعة بكلية احلديث ِف مادة

 .(عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ـ دراسة حتليلية ـ) ـ7
 :وله ة رمحه اهلل ة دراسات ِف اجلرح والتعديل مل تكتمل

. عمرو بن شعيب وروايته عن أبيه عن جده ـ َكَبْحثِِه يف حال0
. 

ـ حتقيق الفصل اخلاص برجال صحيح البخاري املتكلم فيهم من كتاب هدي 2

 .وقد بلغ يف التحقيق والتعليق إىل حرف الكاف, الساري

توِف ة رمحه اهلل ة يو  اجلمعة الراب  عرش من شهر ذي احلجة عا   :وفاته

بعد مر  عضال أمل به أزيد من ، من عمره وهو ِف السابعة واألربعني، هة4124

ويسكنه الفردوس ، نسضل اهلل العظيم الكريم أن يرف  درجته ِف املهديني. سنتني

. وحسن أولئك رفيقا، م  النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، األعىل من اجلنة

 .(1) وصىل اهلل عىل نبينا ُممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

أخذت هذه الرتمجة املخترصة من ترمجة مطولة، كتبه  تلميذه: الشيخ عبد اللطيف بن حممد  (1) 

 اهلل ووفقه ـ. اجليالين ـ حفظه 
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 رح والتعديل وضوابط تعارضهماحقيقة اجل

 :وفيه فصالن

 حقيقة اجلرح والتعديل: الفصل األول. 

 تعارض اجلرح والتعديل: الفصل الثاين. 
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  حقيقة اجلرح والتعديل

 تعـريف اجلـرح

 :أ ـ اجلرح يف اللغة

اجلَرح ة بالفتح ة التضثري ِف اجلسم بالسالح
 (1). 

 .(2) جرحواجل رح ة بالضم ة اسم لل

 .اجل رح ة بالضم ة يكون ِف األبدان باحلديد ونحوه": وقال بعض فقهاء اللغة

 .(3) "واجلَرح ة بالفتح ة يكون باللسان ِف املعاين واألعرا  ونحوها

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
   وأمهل تعريف طرفيه،  رشع يف، وإنام مل يعرف املؤلف رمحه اهلل تع ىل علم اجلرح والتعديل

( بقوله: علم 1/282علم اجلرح والتعديل، وقد عرفه ح ج  خليفة يف كشف الظنون ) تعريف

مراتب  اجلرح والتعديل: هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة، وتعديلهم، بألف ظ خمصوصة، وعن

( واحلطة 2/211تلك األلف ظ. ونقله عنه العالمة صديق حسن خ ن يف كت بيه أبجد العلوم )

 . 83بذكر الصح ح الستة ص

 م دة "جرح".   2/222انظر: لس ن العرب  (1) 

 م دة "جرح".  1/181، وجممل اللغة 1/328ت ج اللغة وصح ح العربية  (2) 

بْيدي: "هذا هو املتداول بينهم وإن ك ن  يف م دة "جرح". ق 2/131ت ج العروس  (3)   ل الزَّ

 . 2/131أصل اللغة بمعنى واحد". ت ج العروس 
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 :ب ـ اجلرح يف االصطالح

أو تضةعيفها                  0تليةني روايتةه  بـام يقتضــ وصف الراوي ِف عدالتةه أو فةبطه 

تتقةوى ( الصدوق سيئ احلفةظ) فاملوصو  بام يقتيض تليني روايته هو ،(1) هاأو ردَّ 

 .2 روايته بوجود قرينة مرّجحة جلانب فبطه حلديث معني

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-  من ليس له من احلديث إال 31كام يف مقدمة التقريب ص ومعن ه عند احل فظ ابن حجر :

 القليل، ومل يثبت فيه م  يرتك حديثه من أجله. 

التحق ب لراوي والش هد سقط االعتب ر بقوله وبطل  "اجلرح: وصٌف متى ق ل ابن األثري:( 1) 

 . 1/121العمل به". ج مع األصول 

 2-   :من القرائن املرجحة جل نب ضبط الراوي 

، وال أن حيدث هذا الراوي من كت به، فإنه إن حدث من كت به، وك ن ض بط  له قبل حديثه-أ

عليه مجهور العلامء، واشرتطه يشرتط يف الراوي أن جيمع بني حفظ الصدر وحفظ الكت ب، و

م لك وأبو حنيفة. وقد عّبر اإلم م الش فع  عن هذا األصل حيث ق ل: "ومن كُثر غلُطه من 

املحدثني ومل يكن له أصل كت ب صحيح مل يقبل حديثه، كام يكون من أكثر الغلط يف الشه دة مل 

 . 382، والرس لة للش فع  ص 1/224تقبل شه دته". الكف ية للخطيب 

فأم  من اقترص عىل م  يف كت به فحدث به ومل يزد ومل ينقص منه م  يغري معن ه، »وق ل احلميدي: 

ورجع عام خي لف فيه بوقوف منه عن ذلك احلديث، أو عن االسم الذي خولف فيه من اإلسن د، 

ومل يغريه فال يطرح حديثه، فال يكون ذلك ض ًرا يف حديثه إذا مل يرزق من احلفظ واملعرفة 

(، 2/41ب حلديث م  رزق غريه، إذا اقترص عىل م  يف كت به، ومل يقبل التلقني. وهو يف الكف ية )

 . 214-1/216ونكت ابن حجر  2/621وانظر: رشح علل الرتمذي البن رجب 

( فصاًل يف أن اليسء احلفظ ال يعتد من حديثه إال بام رواه من 2/11وقد عقد اخلطيب يف الكف ية )

 بأس نيده:   أصل كت به وذكر

ق ل عف ن ثن  مه م يوم  بحديث فقيل له فيه فدخل فنظر يف كت به فق ل أال أراين أخطئ، وأن  ال  -1

 فك ن بعد يتع هد كت به.  يردأ
= 
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 :واملوصو  بام يقتيض تضعيف روايته َل خيلو تضعيفه من ثالث حاَلت هي

ده اةا أن يكون تضعيفًا مطلقًا فهذا َل تقبل معه رواية الراوي عند تفةرّ  :األوىل

 .0 ولكن تتقوى باملتابعة من مثله فرتتقي إو حسن لغريه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ق ل ابن عامر: رشيك كتبه صح ح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. ق ل: ومل يسمع من  -2 =

 رشيك من كت به إال إسح ق األزرق. 

 ق ل حييى بن سعيد: إذا حدثكم املعتمر بن سليامن بيشء فأعرضوه فإنه يسء احلفظ.  -3

 ونصوص األئمة يف ذلك كثرية ومنه : 

ق ل أمحد يف رواية األثرم يف: ح تم بن إسامعيل املدين: ح تم بن إسامعيل أحب إيل من  -1

 3/228والتعديل الدراوردي، زعموا أنه ك ن فيه غفلة، إال أن كت به ص لح. اجلرح 

وق ل اإلم م أمحد يف أيب عبيدة عبد الواحد بن واصل احلداد: مل يكن ص حب حفظ، إال أن  -2

 . 11/2أب  عبيدة ك ن كت به صحيحً . ت ريخ بغداد 

ئن أن يكون الراوي من أثبت الن س يف شيخه -ب ، فال يطلق األئمة عىل راو أنه أثبت ومن القرا

قن حلديث شيخه، فهذه ترفع رتبة حديثه إىل اإلحتج ج هلذه القرينة يف شيخه إال عىل من هو مت

ومن أمثلته: هش م بن سعد املدين، فيه لني وضعف، لكن أب  داود ق ل: هش م بن سعد أثبت 

وأخرج العالمة الوادع  يف الصحيح املسند مم  ليس يف  .الن س يف زيد بن أسلم كام يف التهذيب

  يقه عن زيد بن أسلم.الصحيحني عرشة أح ديث من طر

 ومن أمثلة ذلك أيضً : حييى بن ُسليم الط ئف  يف روايته عن عبد اهلل بن عثامن بن خثيم.  

"ك ن ُيكثر اخلطأ". العلل ومعرفة الرج ل ـ برواية املروذي  :ق ل اإلم م أمحد يف حييى بن ُسليم 

حديث ابن ُخثيم، ك نت . وروى عبد اهلل عنه أنه ق ل: "ك ن قد أتقن 222رقم 122وغريه ص

عنده يف كت ب، فقلن  له أعطِن  كت بك، فق ل: أعطوين مصحفً  رهنً . قلن : ِمن َأين لن  مصحٌف 

  3121رقم 2/281ونحن ُغرب ء" العلل ومعرفة الرج ل ـ برواية عبد اهلل 

  1-   .وأمثلة هذا النوع كثرية، وهو الغ لب يف هذه احل الت الثالث 
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أو ِف بعةض ، 4أن يكون تضعيفًا مقيدًا بالروايةة عةن بعةض الشةيو   :الثانيةة

يد به دون سواه 4أو ِف بعض األوقات ، 2البلدان   .فيختص الضعف بام ق 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- (: قوم ثق ت يف أنفسهم، لكن حديثهم عن 681/ 2) جب يف رشح علل الرتمذيق ل ابن ر

بعض الشيوخ فيه ضعف بخالف حديثهم عن بقية شيوخهم. وهؤالء مج عة كثريون. . وسيذكر 

 منهم  املؤلف يف هذا الكت ب. 

2- ( من ضعف حديثه يف بعض األم كن دون 2/611) ق ل ابن رجب يف رشح علل الرتمذي

   :عىل ثالثة أرضبوهو بعض 

من حدث يف مك ن مل تكن معه فيه كتبه فخلط وحدث يف مك ن آخر من كتبه  الرضب األول:

فضبط أو من سمع يف مك ن من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه يف موضع آخر فضبط فمنهم 

 معمر بن راشد حديثه ب لبرصة فيه اضطراب كثري وحديثه ب ليمن جيد. 

ن أهل مرص أو إقليم فحفظ حديثهم وحدث عن غريهم فلم حيفظ، من حدث ع الرضب الث ين:

وإذا ،  أبو عتبة إذا حدث عن الش ميني فحديثه عنهم جيدفمنهم إسامعيل بن عي ش احلميص

هذا مضمون م  ق له األئمة فيه منهم أمحد وحييى والبخ ري  ،حدث عن غريهم فحديثه مضطرب

 .2/663وأبو زرعة. رشح علل الرتمذي  

من حدث عنه أهل مرص أو إقليم فحفظوا حديثه، وحدث عنه غريهم فلم  الث لث: الرضب

يقيموا حديثه فمنهم: زهري بن حممد اخلراس ين ثم املك ، يكنى أب  املنذر، ثقة متفق عىل ختريج 

وفصل اخلط ب يف ح ل رواي ته أن أهل العراق يروون عنه  أح ديث .حديثه مع أن بعضهم ضعفه

 .وأهل الش م يروون عنه  رواي ت منكرة ،ج عنه يف الصحيح فمن رواي هتم عنهمستقيمة، وم  خر

 وم  بعد.  2/666رشح علل الرتمذي  

 -3 من ضعف حديثه يف بعض األوق ت دون 2/632 ق ل ابن رجب يف رشح علل الرتمذي :

م من فمنه  ،وهؤالء هم الثق ت الذين خلطوا يف آخر عمرهم، وهم متف وتون يف ختليطهم ،بعض

ومن أعي ن هؤالء: عط ء بن الس ئب الثقف   ،ا   يسريً ومنهم من خلط ختليطً  ،   ف حًش خلط  ختليطً 

 .  آخرهىلإالكويف. . . . 
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 راويني فضكثر فهةذا أن يكون تضعيفًا نسبيًا وهو الواق  عند املفافلة بني :الثالثة

َل يلز  منه ثبوت الضعف املطل  ِف الراوي بل خيتلف احلكةم عليةه بحسةب قرينةة 

 احلال ِف تلك املفافلة
 0

. 

ي غريه  َقوِّ وأّما املوصو  بام يقتيض ردَّ روايته فهو الضعيف جدًا فمن دونه َل ي 

ى بغريه  .وَل َيَتَقوَّ

 

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- م  رواه عثامن الدارم  ق ل: سألت ابن معني عن العالء وابنه كيف حديثهام؟ ومث ل ذلك :

 ل سعيد أوثق والعالء ضعيف. ق ل ليس به بأس، قلت هو أحب إليك أو سعيد املقّبي؟ ق 

ق ل احل فظ معلقً  كام يف هتذيب التهذيب: " ترمجة العالء بن عبد الرمحن ": يعن  ب لنسبة إليه،       

 يعن  كأنه مل  ق ل أوثق خيش أنه يظن أنه يش ركه يف هذه الصفة وق ل إنه ضعيف. 

بن معني أن العالء ضعيف مطلقً ، : فهذا مل يرد به ا1/362وق ل السخ وي يف فتح املغيث        

بدليل قوله أنه ال بأس به، وإنام أراد أنه ضعيف ب لنسبة لسعيد املقّبي، وعىل هذا حيمل أكثر م  

 ورد من اختالف كالم أئمة اجلرح والتعديل ممن وثق رجاًل يف وقت، وجرحه يف آخر. 

 (. 2/216ضعف ء )ال مل يف الك، (2/121امليزان )، 162-163وانظر: ت ريخ ابن معني ص      
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 :تعريف التعديل

 :لغةأ ـ التعديل يف ال

 (1) وتقويم اليشء وموازنته بغريه ، التسوية 
0
. 

 :ب ـ التعديل يف االصطالح

 .2( 2) وصف الراوي ِف عدالته وفبطه بام يقتيض قبول روايته

 :والقبول هنا عىل إطالقه فيشمل

بل روايته وتعترب ِف مرتبة الصحيح لذاته 4 قح  .ة َمنح ت 

بل روايته وتعتةرب ِف مرتبةة  2 قح حةَتجُّ . احلسةن لذاتةهة َمنح ت  وذلةك ألن هة َلء حي 

 . (3) بمروياام وإن تفاوتت مراتبها

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 م دة )عدل(.  11/232. وانظر: لس ن العرب 382الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث ص (1)

 1- ( م دة: " عدل": العني والدال والالم أصالن 2/221) ق ل ابن ف رس يف مق ييس اللغة

ء، واآلخر ين: أحُدمه  يدلُّ عىل استوا يدلُّ عىل اعوج ج،  صحيح ن، لكنَّهام متق بالن ك ملتض دَّ

ف ألول: الَعْدل من النَّ س: املريضر املستِوي الطرريقة. يق ل: هذا َعْدٌل، ومه  َعْدٌل وتقول: مه  

َعْدالِن أيضً ، وهم ُعدوٌل. فأمر  األصل اآلَخر فيق ل يف االعوج ج: َعَدل. وانعَدَل، أي انَعَرج. 

 يف قوله وحكمه.  ( العدل من الن س: املريض11/231ويف لس ن العرب )

 . 23املخترص يف علم رج ل األثر ص  (2) 

 2- :اعتّب قوهلام، وأخذ  -أي: الراوي والش هد-التعديل وصف متى التحق هبام ق ل ابن األثري

 . 1/121به. مقدمة ج مع األصول

 . 2/121انظر: توضيح األفك ر  (3) 
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 (التوثيق) يف االصطالح مبعنى( التعديل) استعمال كلمة

ِملتح هنةا ، يعني احلكم بعدالة الةراوي( تعديل) أصل كلمة ةت عح لكنهةا قةد اسح

ام أسةاس احلكم بعدالة الةراوي وفةبطه معةًا أل ة: أي( التوثيق) بمعن  أشمل هو

 .قبول لرب الراوي

 . 0(1) َمَلَكٌة حتمل املرء عىل مالزمة التقوى واملروءة: واملراد ابلعدالة 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

د ب لتقوى: اجتن ب األعام24نزهة النظر ص  (1)  ل السيئة من رشك أو فسق أو بدعة. . واملرا

ع هُت  اإلنس َن عىل الوقوف عند حم سن 24نزهة النظر ص  . وأم  املروءة: فآداب نفس نية حتمل مرا

األخالق ومجيل الع دات. وُيْرَجُع يف معرفته  إىل الُعْرف وذلك خيتلف ب ختالف األشخ ص 

 . 1/288ح املغيث م دة )مرأ(، فت 2/232والبلدان. انظر: املصب ح املنري 

 1- فق ل: تفسري العدالة  تعقبه فيه الصنع ينو، 83يف النزهة ص هذا تعريف احل فظ ابن حجر

ثم ق ل: واحل صل أن تفسري العدالة ب مللكة . . .بام ذكره احل فظ تط بقت عليه كتب األصول

ع ىل ق ل يف الشهود: واهلل ت،حرف واحد بام يفيده وال أتى عن الش رع املذكورة ليس معن ه  لغة، 

 ﴾، ﴿َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ﴿
ِ
َهَداء  ﴾، وهو ك لتفسري للعدل. مِمَّْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ

من تسكن النفس إىل خّبه، ويرىض به القلب، وال يضطرب من خّبه، ويرت ب،. . . .  واملريض:

فهذا تشديد يف العدالة   ل:ثم قمن اطمأن القلب إىل خّبه، وسكنت النفس إىل م  رواه.  :ف لعدل

وحصول هذه امللكة يف  وق ل:ال يتم إال يف حق املعصومني، وأفراد من خلص املؤمنني. . . . . 

ه وأنكل راو من رواة احلديث عزيز احلصول ال يك د يقع، ومن ط لع تراجم الرواة علم ذلك، 

لغوي ال يقلد فيه أهل وهذا بحث  وق ل: . وغلب خريه  رشهليس العدل إال من ق رب  وسدد  

 وق ل أيًض :ثم يت بعه عليه اآلخر من غري نظر.   ،األصول وإن تط بقوا عليه فهو مم  يقوله األول

لو ك ن العدل من مل  "وقد ق ل الش فع   يف العدالة قواًل استحسنه كثري من العقالء من بعده ق ل: 

مل نجد جمروحً ، ولكن من ترك الكب ئر،  يذنب مل نجد عداًل، ولو ك ن كل ذنب ال يمنع من العدالة

 بترصف.   63 -23ص للصنع ين من ثمرات النظر .وك نت حم سنه أكثر من مس وئه فهو عدل"

، والعواصم 311، آداب الش فع  البن أيب ح تم ص282- 2/282وانظر: توضيح األفك ر      

 ف نظره.  263-1/262وللخطيب بحث نحو كالم الصنع ين يف الكف ية  1/323من القواصم 
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 . (2) ولوار  املروءة( 1) املسلم البالغ العاقل السامل من أسباب الفس  :والعدل هو  

لِ   ل بعض ا، فاإلسالم والبلوغ رشطان لألداء وليسا برشطني للتََّحمُّ  لصةحابةفقد حَتَمَّ

 قبل إسالمهم ثةم أّدوا بعةده
0
  حةال صةباهم وحتّمةل صةغار الصةحابة .

 2
وأّدوا بعةد 

لكةن قةد يضةبط ( 2) والبلوغ والعقل مها مناط التكليةف الرشةعي .4( 3) بلوغهم

  الصبي امل َميِّز بعض ما سمعه أو شاهده
3
لةه   مَّ ولذلك اعترب أداؤه بعد البلوغ ملةا حَتَ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ر عىل صغرية. انظر: فتح املغيث  (1)   . 1/286سبب الفسق ارتك ب كبرية أو إرصا

 . 218انظر: علوم احلديث ص  (2) 

 1-   ومنه رواية جبري بن مطعم أنه سمع النب   يقرأ يف املغرب ب لطور "، فحمله عىل الكفر

ومنه ، والسالم  واقف  بعرفة قبل اهلجرةثم رواه بعد إسالمه، وكذلك رؤيته له عليه الصالة 

حديث أيب سفي ن يف حتديثه حديثه عن هرقل، ويلتحق به من حتمل يف ح لة الفسق ثم روى بعد 

 (. 211- 224/  3للزركيش) نكت عىل مقدمة ابن الصالحالعدالة بل أوىل. راجع: ال

 2- ن بن بشري، والس ئب بن ك حلسن، واحلسني، وعبد اهلل بن الزبري، وابن عب س، والنعام

 . وغريه (2/2يزيد، واملسور بن خمرمة، وغريهم. تدريب الراوي )

 . 221انظر: علوم احلديث ص  (3) 

 3- وقد سلمت أم أنس أنسً  إىل النب  وقبلت ب إلمج ع ،  ،صبيً  للخدمة، فخدمه عرش سنني

وه    دخلت عىل النب   -ه ريض اهلل تع ىل عن-وأم املؤمنني ع ئشة ،وكذلك كثرت روايته عنه

، وإال مل تصح روايته كونه عند التحمل مميزً  :ورشط األصوليونبنت تسع وروت عنه الكثري.  ا

 . 212/  3: وحك  فيه اإلمج ع. راجع: النكت للزركيشق ل ابن القشرييبعد البلوغ، 

ح املغيث ، وفت1/136، وروضة الن ظر 121- 1/121انظر: اإلحك م يف أصول األحك م ( 2) 

1/286 

  2-  ِّ ِبِيِع: َعَقْلُت ِمْن النَّب ُموِد ْبِن الرَّ َه  يِف َوْجِه  َوَأنَ  اْبُن ََخِْس ِسننَِي ِمْن  كقول حَمْ ًة جَمَّ جَمَّ

، كام يف الصحيحني عنه.   َدْلو 
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المة من أسباب الفس  ولوار  املروءة إنام حتق  ِف ظاهر حال والس .(1) حال الصبا

 ( 2) لكن َيِقلُّ تضعيف الراوي بفعله ما خير  املروءة. الراوي
0
. 

 .فبط الصدر وفبط الكتاب: الضبط نوعان مها  2 :املةراد ابلضبةط

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 222 - 223انظر: علوم احلديث ص  (1) 

  .نه رآه يركض عىل بِْرَذون()م  ورد عن شعبة أنه ترك حديث رجل أل:من ذلك (2) 

 . 218حم سن االصطالح ص 

   1- وعلق عليه البلقين  بقوله: فهذا يقتيض أن 231ص (ابن حزم/طاملح سن )يف هو و

قول العراق :  42/ 2 ونقل الصنع ين يف توضيح األفك ر.مذهب شعبة التشديد يف اعتب ر املروءة

وذلك إذا ك ن يف ، قيل ربام يلزم منه خرم مروءتهفامذا يلزم من ركضه عىل برذون؟ وأج ب: قد 

  للظن به مل  ثبت من جاللته واتس ع وعليه حتمل رؤية شعبة حتسينً ،موضع أو ح ل ال يليق بذلك

وهذا كله بن ء عىل ثبوته قلت:  .انتهى.معرفته حتى ق ل اإلم م أمحد إنه أمة وحدة يف هذا الشأن

 كالم حول اشرتاط املروءة يف هذا الكت ب.  ضعيف السند عىل شهرته. وسيأيتلكنه 

 2 -  عدة مع ن منه : احلزم، ولزوم اليشء مع عدم مف رقته، ومنه : احلفظ.  املراد ب لضبط لغة 

لس ن كام يف ومنه : إصالح اخللل فيق ل ضبط الكت ب، ونحوه، أي أصلح خلله، وصححه.  

، وال س ه ، وال : هو أن يكون الروالضبط يف اإلصطالح. 6/321العرب  اوي متيقظً ، غري مغفل 

، يف ح لت  التحمل واألداء.   . 212يف خمترصه كام يف  رشحه ظفر األم ين  ص  ق له اجلرج ينش ك 

: سامع الكالم كام حيق سامعه، ثم فهم معن ه الذي أريد به، ثم 264يف  الكلي ت ص  وق ل الكفوي

ىل أدائه، وكامل الوقوف عىل مع نيه الرشعية.      حفظه ببذل جمهوده، والثب ت عليه بمذاكرته إ

 .: ضبط معنى احلديث من حيث اللغةف لظ هر .ظ هر وب طن: الضبط نوع ن"وق ل ابن األثري:

الذي هو  ومطلق الضبطضبط معن ه من حيث تعلق احلكم الرشع  به، وهو الفقه.  والب طن: 

وز نقل اخلّب ب ملعنى فتلحقه هتمة تبديل رشط يف الراوي هو الضبط ظ هراً عند األكثر ألنه جي

 . 63 - 62/ 1املعنى بروايته قبل احلفظ أو قبل العلم حني سمع". ج مع األصول 
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ثحبِت ةه  :فضبط الصةدر ل بةل حيفةظ مةا سةمعه وي  َغفَّ أن يكون الراوي يقظًا غري م 

 .م  علمه بام حييل املعاين إن روى باملعن ، حيث يتمّكن من استحضاره مت  شاءب

َي منه :وضبط الكتاب صيانته لديه منذ سم  فيه وصّححه إو أن ي  دِّ
(1). 

 :ما خيرج بتعريف العدل واشرتاط الضبط

 :ما يتعلق جبهالة الراوي: أولا 
ه: املبهمة  4 َسمَّ اسم   .من مل ي 

وثَّ : جمهول العنية  2 ِو عنه غري واحد ومل ي   .من مل َيرح

وثَّ : جمهول احلالة  7  .من روى عنه راويان فضكثر ومل ي 

 .وذلك لعد  معرفة أحواهلم ِف العدالة والضبط

 :ما خيرج بتعريف العدل: اثنياا 
 .الكافر ة 4

 .الصبية  2

 .املجنون ة 7

مما مل يكن عليةه أمةره   ي من اعتقد ما مل يكن معروفًا عىل عهد النب: املبتدعة  1

 .وَل أصحابه

ِرَ  بارتكاب كبرية أو بإرصار عىل صغرية: الفاسق ة 1  .من ع 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .1/281، وفتح املغيث 218انظر: علوم احلديث ص  (1)
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 .من يتعامل بالكذب ومل ي عر ح أنه كذب عىل النبي : املتهم بالكذبة  1

 .متعمدًا ولو مرة  من كذب عىل النبي : الكذابة  3

 .خمروم املروءةة  3

بِقةًا أو ، اين لصةباهوالثة، وقد لرل األول لكفةره طح والثالةث جلنونةه إذا كةان م 

َتَقطِّعًا م ثرًا ِف اإلفاقةة م 
واخلةامب والسةادس والسةاب   ،(2) والرابة  لبدعتةه ،(1) 

 .والثامن لنقصان مروءته، لظهور فسقهم

 :ما خيرج ابشرتاط الضبط: اثلثاا 
م َفَيِصةَل اإلسةناد أن تكثر من الراوي الرواية عىل سبيل التَّوهُّ : كثرة الَوْهمة  4

 . (3) ويرف  األثر املوقو  ونحو ذلك، املرسل

 .(2) كثرة خمالفة الراوي ملن هو أوثق منه أو جلمع من الثقاتة  2

بةل ( 2) أن َل يرتجح جانب إصابة الراوي عىل جانةب لطئةه: سوء احلفظة  7

 .يتساوى اَلحتامَلن

ة واإلتقةان مةا يمّيةز بةه أن َل يكون لةدى الةراوي مةن اليقظة: شّدة الغفلةة  1

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/311، وتدريب الراوي 1/286انظر: فتح املغيث  (1) 

بتدعة دون بعض العتب رات معيرنة تنبئ عن دقة أخرج أئمة من املحدثني مروي ت بعض امل (2) 

 . 134مسلك أوئلك األئمة يف تقيصر أحوال الرواة واحلكم عليهم بمقتض ه . انظر: ص 

 . 22ـ  22انظر: نزهة النظر ص  (3) 

 . 31ـ  32انظر: املصدر الس بق ص  (2) 

 . 21انظر: املصدر الس بق ص  (2) 
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 .(1) الصواب من اخلطض ِف مروياته

 .(2) أن يزيد لطض الراوي عىل صوابه زيادة فاحشة: فحش الغلطة  1

يحل  معانيها ة عند الرواية  جهل الراوي بمدلوالت األلفاظة  1 ومقاصدها وما حي 

ِر   ةيق  فيام َيصح  باملعن  ة حيث يتعنّي عند ذلك األداء باللفظ الذي سمعه اتفاقًا لئال

 .(3) احلديث عن املعن  املراد به

 .(2) وتصحيحه وصيانتهتساهل الراوي يف مقابلة كتابه ة  3

 :ما ُينتقد على الرواة يف غري العدالة والضبط

حةتَجُّ )) حك  ابن الصالح إمجاع مجاهري أئمة احلديث والفقه عىل أنه يشرتط فيمن حي 

ناِف أحد هةذين الرشةطني فهةو ( 2) ((ملا يرويه بروايته أن يكون عدَلً فابطاً  فكلُّ أمر ي 

 .مقيداً  جرح ِف الراوي سواء ورد مطلقًا أو

، وثمة أموٌر ألرى منتقدة عىل الةرواة ِف غةري عةدالتهم وفةبطهم كالتةدليب 

 .وعد  انتقاء الشيو  ، (1) وكثرة اإلرسال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  .121انظر: رشح نخبة الفكر ص  (1) 

 . 121، ورشح نخبة الفكر ص 22ـ  22انظر: نزهة النظر ص  (2) 

 . 331انظر: علوم احلديث ص  (3) 

 . 312ـ  311انظر: املصدر الس بق ص  (2) 

 . 218املصدر الس بق ص (2) 

د إسق ط من َيْعتقُد ضعفه من رج ل اإلسن د.  (1)   يقدح هذان يف عدالة الراوي إذا تعمَّ
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 :األصل الشرعي العتبار العدالة والضبط يف الرواة

م  ﴿: ِف اعتبار عدالة الراوي قوله تعاواألصل  َـا اّلـِذيَن آَمن ـوا إْن َجـاَءك  َيـا أهُّ

ِ : ووجه الدللة .اآلية( 1) ﴾. . . َفاِسٌق بِنََبأ َفَتبّين وا أن اآليةة نةص ِف وجةوب التَّبةنيُّ

 .(3) من حقيقة لرب الفاس ( 2) توالتثبُّ 

ـ اهلل امـرء  نَ »:(2) واألصل ِف اعتبار الضبط احلديث املتواتر ا سـمع مقـالتي رضَّ

بَّ حامِل فقه إىل من هـو أفقـه , فحفظها ووعاها وأّداها بَّ حامِل فقه غري فقيه ور  فر 

 .(1)« سمع منا شيئا  فبلَّغه كام سمع. . . » وِف بعض رواياته .(2) احلديث« . . . منه

 :ووجه الدللة
ظ ِف الصةدر وِف نّص عىل احلفظ وهةو يشةمل احلفة« فحفظها»:  ة أن قوله أ

 .(6) الكتاب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (. 1آية )سورة احلجرات  (1) 

 . 11/312". انظر: اجل مع ألحك م القرآن فتثبتوا يف قراءة محزة والكس ئ  " (2) 

 . 2/218، وتفسري القرآن العظيم 11/312انظر: اجل مع ألحك م القرآن  (3) 

وحَيْتجُّ هبذه اآلية أيضً  من يقبل خّب جمهول احل ل؛ ألن اهلل تع ىل إنام أمرن  ب لتثبرت عند خّب 

 . 2/218وليس جمهول احل ل بمحقق الفسق. انظر: تفسري القرآن العظيم الف سق 

 رواية ودراية(. « نرض اهلل امرًءا سمع مق لت . . . »انظر: طرق احلديث يف: )دراسة حديث:  (2) 

 وتلك الطرق تنته  إىل أربعة وعرشين صح بيً . 

 . 28انظر: املصدر الس بق ص  (2) 

 . 33ص « امرءا سمع مق لت . . . نرض اهلل »دراسة حديث  (1) 

 . 222انظر: املصدر الس بق ص  (6) 
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 .نص عىل اعتبار الضبط عند األداء« فبلَّغه كام سمع»: ة وقوله ب

وي بةاملعن  جـ لُّ عىل أنه قةد ر  عة َتد  ة أن هذا احلديث قد ورد بضلفاظ متنوِّ
(1)  .

 .وذلك أحد وجهي األداء

َعدُّ من الغيبة املحّرمة وجرح الرواة بقدر احلاجة ي ة رمحةه اهلل فقد ذكةر النةوو ال ي 

وأّن من ، (2)  ااتعاو ة أن الغيبة تباح لغر  صحيح رشعًا َل يمكن الوصول إليه إَّل 

 :وذلك من وجوه منها. يحهِ تلك األغرا  حتذير املسلمني من الرش ونصيحتهم لتَوقِّ 

 بـل واجـب، جرح املجروحني من الرواة والشهود فإنه جائز بإمجةاع املسةلمني 

تب عليه ِف شضن الةرواة يييةز األحاديةث الثابتةة عةن الروايةات إذ يرت( 3) للحاجة

التي َل تثبت صةحتها ملةا ِف أحةوال روااةا مةن ( 2) الضعيفة والواهية واملوفوعة

 .للعدالة أو الضبط( 2) األمور املنافية

 :ييل ومن األدلة عىل جواز الغيبة لغرض رشعي ما

أن رجةاًل »: -اهلل عنهةا ريض-ما اتف  عليه الشيخان مةن حةديث عائشةة  ـ 0

 بئس أخو العشرية وبئس ابن العشرية: فلام رآه قال استضذن عىل النبي 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 212ص « نرض اهلل امرءا سمع مق لت . . . »انظر: دراسة حديث  (1) 

 . 11/262وفتح الب ري، 11/122ورشح صحيح مسلم ،262ري ض الص حلني ص :انظر (2) 

 ة. انظر: املصدرين األولني الس بقني يف املواضع املذكور (3) 

 . 22انظر: رفع الريبة عام جيوز وم  ال جيوز من الغيبة ص  (2) 

من الرواي ت م  ال تثبت صحته  بسبب االنقط ع أو املخ لفة ونحو ذلك مم  ال يستلزم ثبوت  (2) 

 الطعن يف الراوي بل يكون حصول ذلك الحتامل الضعف. 
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ِف وجهةه وانبسةط إليةه فلةام انطلة  الرجةل قالةت  فلام جلب تطلَّ  النبي  

يا رسول اهلل حني رأيت الرجل قلةت لةه كةذا وكةذا ثةم تطلَّقةت ِف وجهةه : عائشة

إّن رّش النـا  ؟ يا عائشة متـ  َعِهـدتني فاحشـا  : فقال رسول اهلل ، وانبسطت إليه

اتقةةاء »: وِف روايةة، (1)« عنـد اهلل منزلـة يــوم القيامـة َمــْن تركـه النـا  اتقــاء رّشه

ِشهِ    .(2)«ف حح

 :ووجه دللة احلديث
، تكّلم ِف ذلك الرجل عىل وجه الّذ  ملّا كان ِف ذلةك مصةلحة رشعيةة أن النبي 

إن رش النا  عند اهلل منزلـة »: ليحذره السام  كام يفيده قولهوهي التنبيه إو سوء للقه 

ولذلك تطلَّ  ِف وجهه وانبسط إليه مداراة . «يوم القيامة من تركه النا  اتقاء فحشه

  .(3) له َل مداهنة

 مةا ألرجةه اإلمةا  مسةلم مةن حةديث فاطمةة بنةت قةيب أن أبةا عمةرو  ـ 2

 .«فإذا َحَلَلِت فآذنيني. . . »: فقال النبي ، ابن حفص طّلقها البّتة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ف حش  وال متف حش . )مع    اجل مع الصحيح للبخ ري، كت ب األدب، ب ب مل يكن النب (1) 

 (. 11/222فتح الب ري 

يب )مع  (2)  اجل مع الصحيح للبخ ري، كت ب األدب، ب ب م  جيوز من اغتي ب أهل الفس د والرِّ

(، وصحيح اإلم م 11/228(. وب ب املداراة مع الن س )مع فتح الب ري 11/261فتح الب ري 

 (. 11/122من ُيتَّقى فحشه )مع رشح النووي  مسلم، كت ب الّب والصلة واآلداب، ب ب مداراة

ترك الدين لصالح الدني .  واملداهنة:بذل الدني  لصالح الدني  أو الدين أو مه  مع .  املداراة: (3) 

إنام بذل )لذلك الرجل( من دني ه حسن عرشته والرفق  ووجه املداراة يف احلديث: "أن النب  

، فلم ين قض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله يف مك ملته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول

 . 11/222معه حسن عرشة". فتح الب ري 
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م  لطباين: قةالت  .فلام حللت ذكرت له أن معاوية ابن أيب سفيان وأبا َجهح

وأمـا معاويـة , أما أبو َجْهٍم فال يضـع عصـاه عـن عاتقـه»: فقال رسول اهلل 

 .(1)« . . . انكحي أسامة بن زيد, فصعلوك ال مال له

وأمـا أبـو َجْهـٍم فرجـل ّ اب , لـهأما معاوية فرجل َتِرٌب ال مـال » وِف رواية

 .(2)« . . . ولكن أسامة بن زيد, للنساء

 :ووجه دللة احلديث
م  ة ريض اهلل عنهام ة بام فةيهام لتحقة  املصةلحة  أن النبي  ذكر معاوية وأبا َجهح

: ولةذلك قةال هلةا عليةه الصةالة والسةال ، وهي املشورة عىل املستشري باألصلح له

 .«انكحي أسامة بن زيد»

 ؟هل يشرتط يف الراوي غري العدالة والضبط

 :ثمة أمور َل ترج  إو عدالة الراوي وفبطه يمكن تقسيمها إو قسمني

ية الراوي ما ال ي شرتط باإلمجاع :األول رِّ فقد حك  اخلطيب البغدادي ، وهي ح 

 .(3) إمجاع الناس عىل قبول رواية العبد

مـا يرجـع إىل : عنـد اجلمهـور فمنهـاما ال ي شرتط عىل القول الـراجح  :والثةاي

 :وهي مخسة أمور, الراوي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 11/46صحيح اإلم م مسلم، كت ب الطالق، ب ب املطلقة الب ئن ال نفقة هل   (1) 

 . 11/112صحيح اإلم م مسلم، كت ب الطالق، ب ب املطلقة الب ئن ال نفقة هل   (2) 

 . 126ة يف علم الرواية ص انظر: الكف ي (3) 
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ك ورية ـ 0 واشرتاطها ِف الراوي منقول عن اإلما  أيب حنيفة ولكةن اسةتثن   الذُّ

 .(1) من ذلك ألبار عائشة وأ  سلمة

 :الفقـه ـ 2

ة اشتهر عن اإلما  أيب حنيفة اشرتاطه لفقةه الةراوي إذا لةالف لةربه قيةاس  أ

 .(2) األصول

ِد الراوي باحلديث ب ة واشرتطه آلرون عند َتَفرُّ
 (3). 

 .ة واشرتطه ابن حبان عند أداء الراوي من حفظه جـ

الثقة احلافظ إذا حّدث من حفظه وليب بفقيه َل جيوز عندي اَلحتجةال )): فقال

بَّام قلةب املةتن . . . بخربه فإذا كان الثقة احلافظ مل يكن فقيهًا وحّدث مةن حفظةه فةر 

ملعن  حت  يذهب اخلرب عن معن  ما جاء فيه ويقلب إو يشء ليب منه وهو َل وغريَّ ا

ث من كتاب أو يوافة   َدِّ ت ه إَّل أن حي  يعلم فال جيوز عندي اَلحتجال بخرب من هذا َنعح

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/284، وفتح املغيث 1/382انظر: أدب الق يض  (1) 

. وذكر عالء الدين البخ ري أن القول 1/61، وتدريب الراوي 1/284انظر: فتح املغيث  (2) 

ب شرتاط فقه الراوي لتقديم خّبه عىل القي س هو مذهب عيسى بن أب ن وأكثر املتأخرين من 

قدمون منهم ف ملنقول عنهم تقديم خّب الواحد عىل القي س دون تفرقة بني خّب احلنفية، وأم  املت

ر  . ومم  ورد عن اإلم م أيب حنيفة يف تقديمه 2/383الفقيه وخّب غري الفقيه. انظر: كشف األرسا

 خلّب الواحد عىل القي س م  ييل: 

 . 161ـ  1/114ـ أخُذه بحديث القهقهة مع خم لفته للقي س. انظر: األصل  1

 «.من أكل أو رشب ن سي  فْلُيتِّم صومه»ـ عمُله بحديث أيب هريرة  2

ر    . 2/383انظر: كشف األرسا

 . 1/284فتح املغيث  (3) 
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َقيَّـد .(1)(( الثقات فيام يرويه من متون األلبار بةام قالةه ِف رشوط مةن  وكالمه هذا م 

حَتجُّ به حيث قال هو أن يعلةم مةن الفقةه : والعلم بام حييل من معاين ما يروي. .  .)): حي 

لحه  عن معناه الةذي أطلقةه  بمقدار ما إذا أّدى لربًا أو رواه من حفظه أو الترصه مل حي 

 .(3) وهذا مواف  ملا يشرتطه األئمة ِف فبط الصدر.(2)(( إو معن  آلر رسول اهلل 

 .(2) الشهرة بسامع احلديث ـ 4

 .(2) الراوي بصريا  غري أعم  كون ـ 3

 .(1) كونه معروف النّسب ـ 5

نرّض اهلل امرءا سم  »:  ألن قوله؛ القول الراجحوإنام مل ت شرتط هذه األمور عىل 

 .مل يفّرق بني من استوىف هذه الرشوط ومن مل يستوفها« مقالتي فحفظها ووعاها وأّداها

بَّ حامل فقه غري فقيه»:  ثم إن قوله  «منـه رب حامل فقه إىل مـن هـو أفقـه»،«َفر 

 .(6) رصيح ِف عد  اشرتاط فقه الراوي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/43معرفة املجروحني من املحدثني والضعف ء واملرتوكني  (1) 

 . 1/121صحيح ابن حب ن  (2) 

 . 22انظر: ص  (3) 

  .1/284تح املغيث ، وف1/14انظر: لس ن امليزان  (2) 

 إنام ُيشرتط يف الراوي من الشهرة م  يرفع عنه اجله لة فقط. 

 . 1/284انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 1/14انظر: لس ن امليزان  (1) 

 . 1/284، وفتح املغيث 1/14لس ن امليزان انظر:  (6) 
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 :ومنها ما يرجع إىل رواية الراوي وأمهها

دها باحلديثة  4 عدم َتَفرُّ
 (1) 

0
. 

  (2) عدم إنكار راوي األصل رواية الفرع عنه عىل وجه النسيانة  2
2
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
براهيم بن إسامعيل بن هذه مسألة اشرتاط العدد لقبول الرواية، ومن متقدم  الق ئلني هب : إ (1) 

 ُعليَّة املعتزيل، حيث اشرتط للقبول أن يكون احلديث من رواية رجلني رجلني.

 . 1/62، وتدريب الراوي 1/221انظر: النكت عىل كت ب ابن الصالح  

 1- ( املؤيد: وأم  من رشط العدد فهو قول ش ذ خم لف مل  عليه 1/48ق ل احل فظ يف اللس ن/ )

 تفصياًل يف تعليقن  عىل التقييد وااليض ح يرس اهلل طبعه.وانظر اجلمهور. 

. وقد اشرتط هذا الرشط مج عة من احلنفية. ومن أمثلته: حديث 1/21انظر: لس ن امليزان  (2) 

«. قىض بش هد ويمني: »ربيعة الرأي عن سهيل بن أيب ص لح عن أبيه عن أيب هريرة أن النب  

ق ل: "لقيت سهيال فسألته عنه فلم يعرفه فك ن سهيل بعد  فإن عبد العزيز بن حممد الدراوردي

، 232ذلك يقول: حدثن  ربيعة عن  عن أيب. . . " ويسوق احلديث. انظر: علوم احلديث ص 

 . 2ـ  2/3وأصول الرسخيس 

 2-   ح صله أنه يعمل 212- 213/  3النكت عىل مقدمة ابن الصالح)ق ل الزركيش يف :]

بسامعه. ق ل ابن ش هني: بلغن  عن أيب بكر األثرم ق ل: قلت ألمحد بن  ب خلّب ألن الراوي ج زم

يضعف احلديث عندك أن حيدث الثقة عن الرجل ويسأل  عنه فينكره أو ال يعرفه؟ فق ل:  :حنبل

 ال، قد ك ن معمر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد اهلل بن عمر. 

وث نيه : أنه يبطل العمل به. وث لثه : التفصيل وحكى ابن األثري ثالثة  مذاهب، أحده : هذا.        

يف الشيخ، فإن  ك ن رأيه يميل إىل غلبة نسي ن، وك ن ذلك ع دته يف حمفوظ ته قبل رواية غريه عنه، 

  أال   حفظه نسي نً وإن ك ن رأيه يميل إىل جهله  أصال  بذلك اخلّب، رد، فقل م  ينسى اإلنس ن شيئً 

نى عىل الظ هر ال عىل الن در، وحينئذ فللشيخ أن يقول: حدثن  فالن ، واألمور تبرييتذكر ب لتذك

 هذا كله إذا أنكره قوال، )ويف إنك ره فعال( ح لت ن: تنبيه: عن  أين حدثته. 
= 
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 .(1) ئل عىل قبول لرب الواحد الثقةوإنام مل ي شرتط هذان عىل القول الراجح لكثرة الدَل

بةل غايتةه عةد  ، ا لوقةوع التحةديثن اإلنكار عىل وجه النسيان لةيب نفًيةألو

ر  .(2) ألنه جاز  بام يروي عن شيخه ؛فقول املثبت مقد ، التَّذكُّ

 :ما تثبت به العدالة

 :للعلامء فيام تثبت به عدالة الراوي مذاهب هي

 :الراوي بضحد أمرين تثبت عدالة: ة مذهب اجلمهور 1

بضن يشتهر الراوي باخلري ويشةي  الثنةاء عليةه بالثقةة : االستفاضة :األمةر األول

، اإلمةا  مالةك: كام هو الشةضن ِف مثةل، واألمانة فيكفي ذلك عن بّينة تشهد بعدالته

، وحيية  بةن معةني، واإلما  أمحد بن حنبةل، واإلما  الشافعي، والسفيانني، وشعبة

ومن جرى جمراهم ِف نباهة الذكر واسةتقامة األمةر واَلشةتهار . . . يوعيل بن املدين

 .(3) بالصدق والبصرية والفهم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ، ألن  بأن يعمل بخالف اخلّب، فإن ك ن قبل الرواية فال يكون تكذيبً إحدامه : أن ينكره فعاًل  =

ّب وكذا إذا مل يعلم الت ريخ، وإن ك ن  بعد الرواية، فإن ك ن اخلّب بلغه اخلمل يالظ هر أنه تركه مل  

   وإال ف خلّب مردود. حيتمل م  عمل به بتأويل، مل يكن تكذيبً 

 ، وإذا امتنع الشيخ من العمل ب حلديث دل عىل أنه لو عرف صحته مل  امتنع الث نية: أن ينكره تركً 

 . (41-1/84)ألثري يف مقدمة ج مع األصولمن العمل  به وله حكم م  قبله، ذكره ابن ا

  122 -123والتقييد واإليض ح ص  232وانظر: علوم احلديث 

 . 228ـ  211انظر: الرس لة ص  (1) 

 . 122ـ  123، والتقييد واإليض ح ص 232انظر: علوم احلديث ص  (2) 

 . 214ـ  218، وعلوم احلديث ص 126انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (3) 
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 :ويتبنّي وجه ذلك فيام ييل

 .أ ة أن تلك اَلستفافة والشهرة أقوى ِف النفوس من تعديل الواحد واَلثنني

ل أن يبلغ ظهور سرت الةراوي لةغ وهةي َل تب، ب ة أن غاية األمر من تزكية املعدِّ

تِهِرها، ذلك أبداً  شح فال حاجة إذن إو تعديله لظاهر العدالة م 
 (1). 

لني عىل عدالة الراوي :األمر الثاي  .0(2) َتنحصيص  األئمة امل َعدِّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
. ونص عب رته: هن ية ح ل تزكية العدل أن تبلغ ظهور 128انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (1) 

 ا، فإذا ظهر ذلك فام احل جة إىل التعديل.سرته، وه  ال تبلغ ذلك أبدً 

 .1/222ابن اجلوزي  /الكف ية ط كام يف

 . 218انظر: علوم احلديث ص  (2) 

 1-  ًواختب ر رسه وعالنيته بطول  ،د اعتب ر أحوال الراويمن مع رص بع  تثبت التزكية أحي ن

من مع رص أو من متأخر  وحتصل التزكية أيًض ا واملع ملة معه. ا وحرًض الصحبة واملع رشة سفرً 

 بعد النظر يف حديث الراوي وأصوله. 

والدليل عىل  ،ق ل حممد بن حييى الذهيل: سمعت عىل بن املدين  يقول: حممد بن إسح ق صدوق

 أنه م  روى عن أحد من اجللة إال وروى عن رجل عنه فهذا يدل عىل صدقه.  صدقه

ء: قلت لعيل بن املدين  م  تقول يف حممد بن إسح ق ثقة قد  :فق ل ؟وق ل  حممد بن نرص الفرا

هل يدل هذا إال عىل  ،وعن رجل عن رجل عنه ،وروى عن رجل عنه ،وروى عنه، أدرك ن فعً 

لرغبته  ؛ودونه ،ومثله ،ب ن: ك ن حممد بن إسح ق يكتب عمن فوقهالصدق. ق ل أبو ح تم ابن ح

ويروى عن آخر عنه يف موضع  ،وربام يروى عن رجل عن رجل قد رآه ،يف العلم وحرصه عليه

بل ك ن  ،ويروى عن رجل عن رجل عنه فلو ك ن ممن يستحل الكذب مل حيتج إىل النزول ،آخر

 عىل صدقه وشهرة عدالته يف الرواي ت.  فهذا مم  يدل ،حيدث عمن رآه ويقترص عليه

وعن ، روى عن أبيه، وق ل ابن عدي يف سهيل بن أيب ص لح: هو عندي ثبت ال بأس به، له نسخ

وم  سمع من أصح ب أبيه عن  ،وهذا يدل عىل ثقته كونه ميز م  سمع من أبيه ،مج عة عن أبيه
= 
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قياسةًا عةىل قبةول لةرب ( 1) ويكفي تعديل اإلما  الواحد عةىل القةول الةراجح

 (2) الراوي الثقة عند تفّرده
0
. 

 :وذلك ملا ييل (3) اثننيَل بد من تعديل : وقيل

شد والكفاءة، أ ة ألن التزكية صفة فتحتال ِف ثبواا إو عدلني كالرُّ
 (2). 

 .(2) وقياسًا عىل الشهادة ِف حقوق اآلدميني -ب 

ـة ـ  2 لَّ طريقة أيب بكر البزار يف مسنده ثبوت عدالة الراوي برواية مجاعـة مـن اجل 

 . (1) عنه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

لة والضبط وأثرمه  يف قبول والعدا، 6/382ثق ت ابن حب ن ، و2/223انظر: امليزانأبيه.  =

 . 132-133األح ديث أو رده  للدكتور جنيد أرشف ص 

 إالر يف ح لتني:  (1) 

إذا ك ن اإلم م املوثِّق متس هاًل، ك بن حب ن فال ُيعتمد عىل قوله بإطالق. بل عىل التفصيل  -أ

 . 112الوارد يف ص 

 . 46-12التع رض. انظر: ص  إذا ع رضه قول إم م آخر فعندئذ  يطلب الرتجيح بضوابط -ب

 . 111ـ  111انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (2) 

 1-( أم  الرواية فيقبل فيه  قول 2112( احلديث رقم )2/338فتح الب ري ) يف ق ل احل فظ

الواحد عىل الصحيح ألنه إن ك ن ن قاًل عن غريه فهو من مجلة األخب ر، وال يشرتط العدد فيه  

 ل نفسه فهو بمنزلة احل كم وال يتعدد أيًض . وإن ك ن من قب

 . 111ص  الكف ية يف علم الرواية انظر:  (3) 

 . 1/241انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 111انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (2) 

 . 1/243انظر: فتح املغيث  (1) 
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هور عىل أن من كان مةن املشةايخ قةد روى عنةه واجلم )) :0ونحوه قول الذهبي

نحكر عليه أن حديثه صحيح وهذا يقتيض أن رواية العدل عن  .(1)(( مجاعة ومل يضت بام ي 

 2(2) ألن العدل لو كان يعلم فيه جرحًا لذكره؛ غريه تعديل له

كل حامل هلةذا العلةم معةرو  العنايةة بةه فهةو عةدل  )) :قول ابن عبد الرب ـ 4

 .(3)(( أمره عىل العدالة حت  َيتبنيَّ جرحه ُممول ِف

دول ه»: وقد استدل ابن عبد الرب بحديث  ع 
 .(2)« حَيحِمل  هذا العلم من كل َلَلف 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- كام ترى لجمهورونسبه الذهب  ل ،ذهب إىل هذا القول مج عة من املتقدمني واملتأخرين    .

(: سألت أيب عن رواية الثق ت عن رجل غري ثقة مم  2/31ق ل ابن أيب ح تم يف )اجلرح والتعديل 

.           جمهوال ً نفعه رواية الثقة عنه وإذا ك نيقويه؟ ق ل: إذا ك ن معروفً  ب لضعف مل تقوه روايته عنه، 

  يقوي حديثه؟ ق ل: إي، لعمري.           وق ل: سألت أب  زرعة عن رواية الثق ت عن رجل مم

 ـها.، وك ن الكلب  يتكلم فيه.إنام ذلك إذا مل يتكلم فيه العلامءقلت: الكلب  روى عنه الثوري ق ل: 

  وإنام مع اعتب رات يراه  الب حث، ويطمئن إىل حسن حديث الراوي الذي روى وهذا ليس مطلقً 

  .ثه م  ينكرعنه ذلك اجلمع من الثق ت، ومل ير يف حدي

 . 1/243. وانظر: فتح املغيث 3/221ميزان االعتدال  (1) 

 . 121انظر: الكف ية يف علم الراوية ص  (2) 

  2- ( 1ق ل اخلطيب: وهذا ب طل.. وذكر كالمً  نقله املؤلف يف األجوبة عن القول الث ين رقم .) 

و ؛  هذا التعليل غري صحيحقلت: وأيًض     بل  ،ي ليس بمجرد رواية العدلألن قبوهلم خّب الرا

 . 1/248برواية اجلمع والكثرة تقوي حسن الظن ب لراوي. وانظر: فتح املغيث 

 . 214انظر: علوم احلديث ص  (3) 

 انظر املصدر الس بق يف املوضع املذكور. وقد ورد هذا احلديث من طرق متعددة:  (2) 

 . رواية إبراهيم بن عبد الرمحن الُعْذري مرسالً  أشهره :

 . 1/22ق ل الذهب  يف شأن إبراهيم: "ال ُيْدرى َمْن هْو". ميزان االعتدال 

 وقد رواه عن إبراهيم: 
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . ـ الوليد بن مسلم عنه عن الثقة من أشي خه عن النب  1 =

(. من طريقني عن الوليد، رصح يف أحدمه  ب لسامع 1/41 -خمطوط-أخرجه ابن عدي )الك مل 

(، وابن عس كر 11/214عدي. أخرجه البيهق  )السنن الكّبى  من إبراهيم، ومن طريق ابن

 (. 2/233)ت ريخ دمشق 

الم  )لنيِّ احلديث( عن إبراهيم عن النب  2  . ـ ُمع ن بن ِرف عه السر

 وقد أخرج روايته: 

)معرفة  نعيم وأبو(، 1/41 -خمطوط–(، وابن عدي )الك مل 2/11أ ـ ابن حب ن )الثق ت 

(، واخلطيب )رشف أصح ب احلديث ص 1/24عبد الّب )التمهيد  (، وابن1/23الصح بة 

( من طرق عن أيب الربيع الزهراين عن مح د بن زيد عن 2/233(، وابن عس كر )ت ريخ دمشق 24

 . بقية ابن الوليد عن ُمع ن بن ِرف عة عن إبراهيم عن النب 

(، وابن عدي )الك مل ـ 2/16(، وابن أيب ح تم )اجلرح والتعديل 2/221ب ـ العقييل )الضعف ء 

(، من طرق عن إسامعيل بن عي ش عن 2/233(، وابن عس كر )ت ريخ دمشق 1/41خمطوط ـ 

 (. 1/24ُمع ن به، ومن طريق العقييل أخرجه ابن عبد الّب )التمهيد 

(. كالمه  من 1/41(، وابن عدي )الك مل ـ خمطوط ـ 2/16جـ ـ ابن أيب ح تم )اجلرح والتعديل 

مبرش بن إسامعيل عن مع ن به. وقد وردت هذه الرواية عند ابن أيب ح تم بصيغة  طريقني عن

 «. ليحمل هذا العلم من كل َخلف  ُعدوُله»األمر: 

أخرجه اخلطيب )رشف أصح ب احلديث ص حديث أس مة بن زيد ريض اهلل عنه.من  الث ين:

ليامن )ابن أيب كريمة(  ( بإسن ده عن عمرو بن هش م البريويت )صدوق خيطئ( عن حممد بن س28

فه أبو ح تم( عن ُمع ن بن رف عة )َلنيِّ احلديث( عن أيب عثامن النَّهدي عن أس مة بن زيد  )قد ضعر

 (. 2/233ومن طريقه أخرجه ابن عس كر )ت ريخ دمشق  عن النب  

من حديث عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه. أخرجه اخلطيب )رشف أصح ب احلديث  الث لث:

( بإسن ده عن أيب ص لح عبد اهلل بن ص لح ك تب الليث )صدوق كثري الغلط َثْبٌت يف 28ص 

كت به وك نت فيه غفلة(. ق ل: حدثن  الليث بن سعد عن حييى بن سعيد )األنص ري( عن سعيد بن 

املسيب عن عبد اهلل بن مسعود. ومل يذكر املِّزي عبد اهلل بن مسعود فيمن روى عنهم ابن 

 . 18ـ  11/16: هتذيب الكامل املسيب. انظر

 من حديث عيل بن أيب ط لب ريض اهلل عنه.  الرابع:
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

( من طريق موسى بن جعفر )الك ظم( عن أبيه 1/41أخرجه ابن عدي )الك مل ـ خمطوط ـ  =

 . )جعفر الص دق( عن جده )حممد الب قر( عن عيل ـ ريض اهلل عنه ـ عن النب  

يه احلسن واحلسني وجده وهذا معضل فقد ق ل العالئ  ـ يف تر مجة حممد الب قر ـ: "أرسل عن َجدَّ

 . 211األعىل عيلر ريض اهلل عنهم". ج مع التحصيل ص 

 من حديث أيب أم مة الب هيل ريض اهلل عنه.  اخل مس:

(. كالمه  41ـ  1/41(، وابن عدي )الك مل ـ خمطوط ـ 1/2أخرجه العقييل )الضعف ء ـ خمطوط ـ 

 التدليس كثري صدوق) الوليد بن د العزيز الرميل )صدوق هيم( عن بقيةعن طريق حممد بن عب

 الرمحن عبد بن الق سم عن( أوه م له صدوق) األهل ين اهلل عبد أيب رزيق عن( الضعف ء عن

 . عن النب    أم مة أيب عن( كثرياً  ُيْغرُب  صدوق)

د العزيز الرميل: "حدثن  بقية" وسقط من إسن د ابن عدي ذكر بقية بن الوليد. وقد ق ل حممد بن عب

 هكذا يف رواية العقييل. 

 من حديث مع ذ بن جبل ريض اهلل عنه.  الس دس:

 حوشب بن ( من طريق عبد اهلل بن خراش11أخرجه اخلطيب )رشف أصح ب احلديث ص 

فوه قد) عن مع ذ  حوشب بن شهر عن حوشب بن العوام عن( الكذب عامر ابن عليه وأطلق ضعر

 . يض اهلل عنه ـ عن النب  بن جبل ـ ر

 من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه. وقد ورد من طرق ه :  الس بع:

 ـ من طريق أيب ح زم سلامن األشجع .  1

( من طريق داود بن سليامن الغسر ين املدين  عن 1/41أخرجه ابن عدي )الك مل ـ خمطوط ـ 

  زم. مروان الفزاري عن يزيد بن كيس ن )صدوق خيطئ( عن أيب ح

 ق ل ابن عدي: "مل أر هذا  احلديث ملروان الفزاري هبذا اإلسن د إالر من هذا الطريق". 

(، 1/41ـ من طريق أيب ص لح األشعري )مقبول(. أخرجه ابن عدي )الك مل ـ خمطوط ـ  2

(. كالمه  من طريق عبد الرمحن بن يزيد السلم  عن 28واخلطيب )رشف أصح ب احلديث ص 

 بكري عن أيب ص لح األشعري. عيل بن مسلم ال

 ـ من طريق أيب َقبِيل ُحي  بن ه نئ.  3

ر )انظر: كشف األست ر   (. 1/2(. والعقييل )الضعف ء ـ خمطوط ـ 1/81أخرجه البزا

كالمه  من طريق خ لد بن عمرو األموي القريش )رم ه ابن معني ب لكذب، ونسبه ص لح جزرة 

 يزيد بن أيب حبيب عن أيب َقبِيل.  وغريه إىل الوضع(. عن الليث بن سعد عن
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 (. 1/24ومن طريق العقييل أخرجه ابن عبد الّب )التمهيد  =

 الث من: من حديث عبد اهلل بن عمر بن اخلط ب ريض اهلل عنهام. 

( من طريق خ لد بن عمرو القريش )رم ه ابن معني 1/41أخرجه ابن عدي )الك مل ـ خمطوط ـ 

 عن حبيب أيب بن يزيد عن سعد بن إىل الوضع( عن الليث ب لكذب، ونسبه ص لح جزرة وغريه

 .  النب  عن عمر ابن عن س مل

 ". عمرو بن ق ل ابن عدي: "وهذا احلديث هبذا اإلسن د ال أعلم يرويه عن الليث غري خ لد

 الت سع: من حديث عبد اهلل بن عمرو بن الع ص ريض اهلل عنهام. 

( من طريق خ لد بن عمرو القريش )رم ه ابن معني 1/2أخرجه العقييل )الضعف ء ـ خمطوط ـ 

ب لكذب، ونسبه ص لح جزرة وغريه إىل الوضع( عن الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن 

 . أيب َقبِيل )ُحَي  بن ه نئ( عن عبد اهلل بن عمرو عن النب  

 (. 1/24ومن طريق العقييل أخرجه ابن عبد الّب )التمهيد  

ر والعقييل من طريق  ف لضعف الشديد يف هذه األس نيد ينحرص يف حديث مع ذ وم  أخرجه البزا

 . عمرو بن أيب َقبِيل عن أيب هريرة، وحديث  عبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل

 وم  عدا ذلك فليس ضعفه ب لشديد. 

 وثمة طرق أخرى مل أقف عليه . ه : 

 (. 134ـ من حديث ج بر بن سمرة. انظر: )التقييد واإليض ح ص  1

 (. 1/242ـ من حديث ابن عب س. انظر: )فتح املغيث  2

ه الّبه ن فوري إىل ابن عس كر من حديث أنس، وإىل الديلم  من حديث ابن عمر.  3 ـ م  عزا

 (. 11/161انظر: )كنز العامل 

 وقد اختلفت آراء العلامء يف احلكم عىل احلديث عىل النحو الت يل: 

حه اإلم م أمحد.  1  ـ صحَّ

ل. ق ل: قرأت ق ل ا خلطيب: "حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الفقيه. ق ل: حدثن  أبو بكر اخلَالر

عىل زهري بن ص لح بن أمحد ق ل: حدثن  مهن  ـ وهو ابن حييى ـ ق ل: سألت أمحد ـ يعن  ابن حنبل ـ 

مل حي: »عن حديث ُمع ن بن ِرف عة عن إبراهيم بن عبد الرمحن الُعْذري. ق ل: ق ل رسول اهلل 

«. هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف اجل هلني وانتح ل املبطلني وتأويل الغ لني

ق ل: من غري فقلت ألمحد: كأنه كالم موضوع. ق ل: ال. هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت؟. 
= 
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 :ووجه الستدلل
 .أن احلديث إلبار بعدالة محلة هذا العلم من كل َلَلف

ةر ح فيةه اجلةرح )): قول ابـن حبـانة  3 عح إذ التجةريح فةد ، إن العةدل مةن مل ي 

حرح فهو عدل حت  يتبنّي جرحه، التعديل  .(1)(( فمن مل جي 

وزعم أهةل العةراق أن العدالةة هةي   )): ونحوه ما نقله اخلطيب البغدادي بقوله

فمتة  كانةت هةذه حالةه وجةب أن ، إظهار اإلسال  وسالمة املسلم من فس  ظاهر

 :وأدلة ذلك ما ييل .(2)(( يكون عدَلً 

. إين رأيةت اهلةالل: ة فقال ء أعرايب إو النبي ة جا )): قال حديث ابن عباسأ ة 

. نعةم: قةال؟ أتشهد أن حممدا  رسول اهلل: قال. نعم: قال؟ أتشهد أن ال إله إاّل اهلل: قال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ق ل: حدثن  بن مسكني إالر أنه يقول: ُمع ن عن الق سم بن عبد الرمحن.  واحد. قلت: َمن هم؟ =

 . 24 ل أمحد: مع ن بن رف عة ال بأس به". رشف أصح ب احلديث ص ق

ـ ضعرف أبو احلسن بن القط ن رواية إبراهيم الُعْذري. فق ل: "هذا مرسل أو معضل، وإبراهيم  2

 الذي أرسله ال يعرف بيشء من العلم غري هذا. . . ". 

ب كالم اإلم م أمحد يف شأن رف عة بقوله: "خف  عىل أ       محد من أمره م  علمه غريه". وتعقر

(. ويوافق ذلك قول الذهب : "ُمع ن ليس بعمدة وال سيام أتى 134)التقييد واإليض ح ص 

 (. 1/22بواحد ال ُيْدرى من هو". )ميزان االعتدال 

"وقد ُروَي هذا احلديث متصاًل من رواية مج عة من الصح بة: عيل بن أيب وق ل العراق :        

، وأيب هريرة، وعبد اهلل بن عمرو، وج بر بن سمرة، وأيب أم مة. وكله  ضعيفة ط لب، وابن عمر

 (. 134ال يثبت منه  شئ وليس فيه  شئ ُيَقوي املرسل املذكور". )التقييد واإليض ح ص 

 . 1/12، ولس ن امليزان 1/13انظر: الثق ت  (1) 

 . 121الكف ية يف علم الرواية ص  (2) 
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ْن يف النا  فليصوموا غدا  : قال  .(1)(( يا بالل أذِّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  ِسامك بن حرب عن عكرمة موىل ابن عب س. مدار هذا احلديث عىل (1) 

 مضطربة -خ صة –ق ل احل فظ ابن حجر: "ِسامك بن حرب. . . صدوق وروايته عن عكرمة 

 (. 222 ص التهذيب تقريب) ".تلرقن ربرام فك ن بأخرة تغرير  وقد

 ورواة هذا احلديث عن ِسامك. منهم من رواه موصوالً فق ل: "عن سامك عن عكرمة عن 

. . . " ومنهم من رواه مرساًل. فق ل: "عن سامك عن عكرمة: ب س: ج ء أعرايب إىل النب  ابن ع

 . . . ". ج ء أعرايب إىل النب  

 ومنهم من اْخُتلف عليه. فُروَي من طريقه موصوالً َوُروَي مرساًل. 

 فرواته عن ِسامك موصوالً ثالثة هم: 

 ـ زائدة بن ُقدامة )ثقة ثبت(.  1

 ايته: وقد أخرج رو

(، وابن أيب 2/132(، والنس ئ  )السنن 3/62(، والرتمذي )السنن 2/312أ ـ أبو داود )السنن 

(، وابن 138(، وابن اجل رود )املنتقى ص 1/336(، والدارم  )السنن 3/18شيبة )املصنف 

(. 1/222(، واحل كم )املستدرك 2/128(، والدارقطن  )السنن 3/218خزيمة )الصحيح 

 (. 2/211بيهق  )السنن الكّبى ومن طريقه ال

 كلهم من طريق حسني اجلُْعف  عن زائدة بن ُقدامة عن ِسامك. . . 

(، والدارقطن  )السنن 3/218(، وابن خزيمة )الصحيح 1/224ب ـ ابن م جه )السنن 

 (. كلهم من طريق أيب أس مة مح د بن أس مة عن زائدة بن ُقدامة عن ِسامك. . . 2/128

 (. 2/821راهيم البجيل. ق ل ابن عدي: "أرجو أنه ال بأس به" )الك مل ـ ح زم بن إب 2

 وقد أخرج روايته: 

 ( من طريق أيب قتيبة عن ح زم عن ِسامك. . . 2/126أ ـ الدارقطن  )السنن 

 ( من طريق مسلم بن إبراهيم عن ح زم عن ِسامك. . . 11/242ب ـ الطّباين )املعجم الكبري 

  بن أيب ثور )ضعيف(. ـ الوليد بن عبد اهلل 3

 وقد أخرج روايته: 

 ( من طريق حممد بن بكر ر بن الري ن. 2/312أ ـ أبو داود )السنن 

 ( من طريق حممد بن الصبر ح. 3/62ب ـ الرتمذي )السنن 
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ( من طريق عب د بن يعقوب. 2/128جـ ـ الدارقطن  )السنن  =

ئيل بن يونس بن أيب إسح ق  السبيع  أخرجه ابن أيب شيبة ورواه عن سامك مرساًل: إرسا

 (. 3/16)املصنف 

 واْخُتلف عىل سفي ن الثوري، ومح د بن سلمة يف روايتيهام عن سامك. 

 فأم  سفي ن الثوري فرواه عنه عن سامك عن عكرمة عن ابن عب س موصوالً راوي ن مه : 

 ـ الفضل بن موسى.  1

(، 138جل رود )املنتقى ص (، وابن ا132ـ  2/131وقد أخرج روايته النس ئ  )السنن 

(. ومن طريقه البيهق  )السنن 1/222(، واحل كم )املستدرك 2/128والدارقطن  )السنن 

 (. 2/212الكّبى 

 ـ أبو ع صم الضح ك بن خملد:  2

 (. 1/222(، واحل كم )املستدرك 2/128وقد أخرج روايته الدارقطن  )السنن 

 ة رواة هم: ورواه عن سفي ن عن سامك عن عكرمة مرساًل ست

 ـ شعبة بن احلج ج.  1

 (. 2/124أخرج روايته الدارقطن  )السنن 

 ـ عبد اهلل بن املب رك.  2

 (. 2/132أخرج روايته النس ئ  )السنن 

 ـ أبو داود عمر بن سعد احلفري.  3

 (. 2/132أخرج روايته النس ئ  )السنن 

 (. 2/111ـ عبد الرزاق بن مه م )املصنف  2

 محن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكني. ـ عبد الر 1، 2

 ( ومل أقف عليهام. 2/128ذكر الدارقطن  روايتهام عنه ب إلرس ل )السنن 

وأم  مح د بن سلمة فقد رواه عنه موسى بن إسامعيل لكن اْخُتِلف عليه: فرواه عثامن بن سعيد 

 الدارم  عن موسى عن مح د عن سامك عن عكرمة عن ابن عب س موصوالً. 

 (. 2/212(. ومن طريقه البيهق  )السنن الكّبى 1/222خرج روايته احل كم )املستدرك أ

عن عكرمة مرساًل )السنن  وخ لفه أبو داود السجست ين فرواه عن موسى عن مح د بن سلمة

 (. 2/212)السنن الكّبى (،والبيهق 2/124(.ومن طريقه أخرجه الدارقطن )السنن 2/312

 وخالصة ذلك م  ييل: 
= 
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 :ووجه الدللة
سةوى ظةاهر  يءبش ة َقبَِل لرب األعرايب من غري أن خيتةرب عدالتةه  أن النبي ة 

 .(1) إسالمه

ة عملوا بضلبار النساء والعبيد ومن حتّمل احلةديث طفةاًل  ب ة أن الصحابة ة 

 .(2) واعتمدوا ِف العمل باأللبار عىل ظاهر اإلسال ، وأّداه بالغاً 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ئيل بن يونس عن سامك، وهو أرجح الوجهني يف رواية سفي ن عن  أ ـ = أن اإلرس ل رواية إرسا

 سامك. 

 حيث رواه عنه ستة من تالميذه. وأحد الوجهني يف رواية مح د بن سلمة. 

ب ـ وأن الوصل رواية زائدة بن قدامة وح زم بن إبراهيم والوليد بن عبد اهلل بن أيب ثور عن 

رجوح يف رواية سفي ن، حيث رواه عنه اثن ن وهو الوجه اآلخر يف رواية سامك، وهو الوجه امل

 مح د بن سلمة. 

ح ج نب اإلرس ل أئمة. منهم:   وقد رجر

 قدامة بن ـ الرتمذي. فإنه أخرج احلديث عن سامك من طريق الوليد بن أيب ثور، وزائدة 1

 . موصوالً 

ـ  عن سامك عن عكرمة عن النب  ـ  ثم نصر عىل اإلرس ل بقوله: "وروى سفي ن الثوري وغريه

ـ مرساًل". )السنن  مرساًل، وأكثر أصح ب سامك رووا عن سامك عن عكرمة عن النب  ـ 

3/62 .) 

ـ النس ئ . فقد أخرج رواية الفضل بن موسى عن سفي ن عن سامك به موصوالً، ثم أخرج  2

أوىل ب لصواب ألن سامكً   احلديث عن ابن املب رك عن سفي ن عن سامك مرساًل. وق ل: "وهذا

ن وابن املب رك أثبت يف سفي ن من الفضل".  ن فيتلقَّ  ك ن ُيَلقر

ية   . 222ـ  2/223انظر: نصب الرا

 . 121انظر الكف ية يف علم الرواية ص (1) 

 . 122املصدر الس بق ص  (2) 
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َكلَّفوا معرفة ما غاب عنهم لِّفوا احلكةم بالظةاهر مةن ، جة ة أن الناس مل ي  وإنام ك 

يَّب عنهماألشياء غري امل غَ 
 (1). 

إذ املقصةود توثية  ، مذهب اجلمهور ألنه مقتىضة اَلحتيةاط للروايةة والةراج 

 :ويمكن اجلواب عن األقوال األخرى بام ييل.الراوي َل التعريف به فقط

 :األجوبة عن القول الثاي: أولا 
جيوز أن يكون العدل َل يعةر  عدالةة مةن روى  )): ة قال اخلطيب البغدادي 4

 بل يةروي عنةه ألغةرا ، تكون روايته عنه تعدياًل وَل لربًا عن صدقهعنه فال 
 0
 

جد مجاعة من العدول الثقات رووا عن قو  أحاديث أمسةكوا ، يقصدها كيف وقد و 

ِف بعضها عن ذكر أحواهلم م  علمهم بض ا غري مرفية وِف بعضةها شةهدوا علةيهم 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/13الثق ت  (1) 

 1- أغراضهم يف الكت بة عن الضعف ء ومن: 

ورواية احلديث والعمل به، فليس كل م  يكتب ويدون  ، كت بة احلديث وتدوينهالتفريق بني -أ 

 من األح ديث يعمل به. ق ل أبو ح تم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش. 

" م  حديث ابن هليعة بحجة، وإين لضعيف. ق ل اإلم م أمحد:لالعتب ر واالستشه د برواية ا-ب

 .ه ويقوي بعضه بعضً   "ألكتب كثريا مم  أكتب أعتّب ب

 احلف ظ يكتبون األح ديث الضعيفة ملعرفته  ولبي ن ح هل  ومتييزه .  -ج

ق ل سفي ن الثوري: " إين ألكتب احلديث عىل ثالثة وجوه: فمنه م  أتدين به، ومنه م  اعتّب به، 

 ومنه م  أكتبه ألعرفه. 

  ر والتعجب.   عىل وجه اإلنكن األح ديث الضعيفة أحي نً واألئمة يرو -د

ق ل ابن أيب ح تم: قلت أليب م  معنى رواية الثوري عن الكلب  وهو غري ثقة عنده؟ فق ل ك ن  

ون عنه روايته عنه، ومل تكن روايته لعىل اإلنك ر والتعجب فيعقالثوري يذكر الرواية عن الكلب  

 عن الكلب  قبوله له. انظر: العدالة والضبط وأثرمه . 
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. (1)(( بالكذب ِف الرواية وبفساد اآلراء واملذاهب
 
 

به عليه ابن حجر 2  : فقال، ة أن ما حكاه الذهبي عن اجلمهور قد َتَعقَّ

حح به أحد من أئمة النقد إَّل ابن حبان)) نعـم هـو ، وهذا الذي نسبه للجمهور مل ي رَصِّ

 .(2)(( . . . حٌق يف حقِّ من كان مشهورا  بطلب احلديث واالنتساب إليه

 :األجوبة عن دليل القول الثالث: اثنياا 
 .(3) ة فعف أسانيده 4

 :ويدل عىل ذلك( األمر) ة أنه عىل فر  ثبوته فهو لرب بمعن  2

أهيةا العةدول امحلةوا : أي( 2)(( ليحمل هذا العلم)) أ ة ورود إحدى رواياته بلفظ

 .هذا العلم

ب ة أنه َل يصح أن يكون لربًا عىل حقيقته لوجود من حيمل هةذا العلةم وهةو 

 غري عدل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 121لم الرواية ص الكف ية يف ع (1) 

 ( بإسن د صحيح عن الشعب  ق ل: حدثن  1/241)ن ذلك م  رواه اخلطيب يف الكف يةفم

 ، وعن يزيد بن ه رون ق ل ثن  أبو روح، وك ن جمنونً ، وك ن يع لج املج نني، احل رث وك ن كذابً 

 ل يزيد بن ه رون  وك ن كذابً . وعن أمحد بن مالعب ق ل ثن  خمول بن إبراهيم وك ن رافضيً . وق

ثن  شعبة عن رشق  بن قط م  بحديث عمر بن اخلط ب أنه ك ن يبيت من وراء العقبة فق ل شعبة: 

 مح ري وردائ  يف املس كني صدقة إن مل يكن رشق  كذب عىل عمر ق ل قلت فلم تروى عنه. 

 . 1/243. وانظر: فتح املغيث 3/1 -خمطوط-لس ن امليزان  (2) 

 . 38-32احلديث ص  انظر: ختريج (3) 

 . 1/242، وفتح املغيث 32ه  رواية مبرش بن إسامعيل عن ُمع ن عن إبراهيم. انظر: ص  (2) 
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َ جرحه)): د الربوهلذا قال ابن عب   .(1)(( حت  َيَتَبنيَّ

ة إذا اعت رِبَ احلديث  لربًا عىل ظاهره فيمكن محله عىل الغالب فيمن حيمل هذا  7

 .(2) العلم لكو م مظنة للعدالة

 :األجوبة عن أدلة القول الرابع: اثلثاا 
 :ة جياب عن حديث ابن عباس بام ييل 4

 .(3) ا إرسالهأ ة من جهة إسناده بضن األئمة قد رّجحو

ومن جهة اَلستدَلل به ة عىل فر  ثبوته ة باحتامل أن يكةون لةرب ذلةك  ب ة

ألن اإلسال  ؛ األعرايب قد وق  قرب إسالمه وهو ِف ذلك الوقت طاهر من كل ذنب

جَي بُّ ما قبله
 (2)  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
. ق ل البق ع : "قول ابن عبد الّب: "حتى يتبني جرحُه" 1/242انظر: املصدر الس بق ( 1) 

ذا ك ن خّباً ثبت عجيب مع استدالله ب حلديث، فإن احلديث ال يدل عىل ذلك إالر إذا ك ن خّباً وإ

له جتريُح أحد ك ئنً  من ك ن". النكت الوفية ص   . 146مضمونه فلم يقدح فيمن عدر

 . 2/124وانظر: توضيح األفك ر 

 . 1/242انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 22انظر: ختريج احلديث ص  (3) 

الت اجلواب حكى اخلطيب هذا االحتامل عن غريه. ويظهر يل أنه أقوى م  ذكره من االحتام (2) 

 . 122ـ  121عن االستدالل ب حلديث. انظر: الكف ية يف علم الرواية ص 

  بي  ال يمنع من كونه عدال، 261-1/262يف الكف ية ) ق ل اخلطيب (: فيق ل هلم إن كونه أعرا

بعدالته، أو إخب ر قوم له بذلك من ح له، ولعله أن يكون نزل   وال من تقدم معرفة النب  

اقترص يف قبول خّبه عىل ظ هر    لك الوقت بتصديقه  وىف اجلملة فام نعلم أن النب  الوح  يف ذ

خّبه ألنه أخّب به س عة إسالمه،   إسالمه فحسب، عىل أن بعض الن س قد ق ل إنام قبل النب  

 وك ن يف ذلك الوقت ط هراً من كل ذنب، بمث بة من علم عدالته فإسالمه عدالة له.         
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ة أجاب اخلطيب عن القول باعتامد الصحابة ِف العمل باأللبةار عةىل ظةاهر  2

وَل نعلم الصحابة قبلوا لرب أحد إَّل بعةد التبةار ، هذا غري صحيح)) :فقال اإلسال 

وهةذه صةفة  مجيةِ  أزوال ، وصالح طرائقه، واستقامة مذاهبه، حاله والعلم بسداده

ل  للحديث عنه صبيا ثةم ، وغريهّن من النسوة الاليت روين عنه النبي  َتَحمَّ وكلِّ م 

ه ِف ، رواه كبريا بَِل لرب   ق 
 (1) ((أحكا  الدينوكلِّ عبد 

 0
يدّل عىل صحة ما )): ثم قال. 

ذكرناه أن عمر بن اخلطاب رّد لرب فاطمة بنت قيب ِف إسقاط نفقتهةا وسةكناها ملّةا 

 طّلقها زوجها ثالثاً 
 2

 .(2) ((م  ظهور إسالمها واستقامة أمرها، 

ة وجياب عن كةون التكليةف خيةتص بظةواهر األحةوال بةضن جمهةول العةني  7

حلال َل يمكن احلكم عليهام بفس   ِف جانب العدالة وَل بتغفيةل ِف جانةب وجمهول ا

ِجب  ذلك وح الًّ من هذين األمرين ُمتمل فيهام ، الضبط حيث مل يظهر منهام ما ي  لكنَّ ك 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 122ص  كف يةال (1) 

   1- ( من الطبعة اجلديدة1/261الكف ية ) 

 قصة بشري العدوي مع ابن عب س.   1/82وانظر: مقدمة مسلم 

 2-  ( عن أيب إسح ق، ق ل: كنت مع األسود بن يزيد ج لس  يف 1118/ 2يف صحيح مسلم )

ول اهلل صىل أن رس»املسجد األعظم، ومعن  الشعب ، فحدث الشعب  بحديث ف طمة بنت قيس، 

، ثم أخذ األسود كف  من حىص، فحصبه به، فق ل: «اهلل عليه وسلم، مل جيعل هل  سكنى وال نفقة

ويلك حتدث بمثل هذا، ق ل عمر: ال نرتك كت ب اهلل وسنة نبين  صىل اهلل عليه وسلم لقول امرأة، 

خترجوهن من  ال ندري لعله  حفظت، أو نسيت، هل  السكنى والنفقة، ق ل اهلل عز وجل: }ال

 :ولفقه احلديث ومسألته[، 1بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بف حشة مبينة{ ]الطالق: 

 وكت ب العلم البن عثيمني. ، 2/261وزاد املع د  11/113ينظر: رشح مسلم  

 . 122الكف ية يف علم الرواية ص  (2) 



  36                                                              ضوابط اجلرح والتعديل                    

وأمةا اإللةرال للةرواي ِف . ريحـالصـفال يدف  هذا اَلحةتامل عةنهام سةوى التوثية  

ِسب ه توثيقًا فمن وأمةا ِف الضةبط فإنةه يكتسةبه ، يًا ِف العدالة مطلقةاً الصحيحني فإنه ي كح

وإن كان اإللرال ، أيضًا إن كان اإللرال له ِف األصول م  مراعاة وجه اإللرال له

 .له ِف املتابعات والشواهد ونحوها فبحسب حاله

 :ومها. وثمة مسألتان اختلف يف حصول التوثيق هبام

 ؟:تعترب روايته عنه تعديالا منه له فهل. إذا روى العدل عن رجل ومسّاه: األوىل
 :اختلف العلامء يف ذلك عىل أقوال أشهرها

أنةه َل تعتةرب روايةة العةدل )): قول أكثر العلامء من أهـل احلـديث وغـريهمة  4

أنه جيوز أن يروي العدل عن غري عدل فال )): وتعليل ذلك. ((تعدياًل منه ملن روى عنه

 (1) ((تتضمن روايته عنه تعديله
 0
 

  قول بعض أهل احلديثة  2
2
أنةه تعتةرب روايةة )): وبعض أصحاب الشافعي، 

مةن ( 2) أن الرواية تتضمن التعديل)) :وتعليل ذلك. ((العدل تعدياًل منه ملن روى عنه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 222انظر: علوم احلديث ص  (1) 

 1-  ق ت رواي ت عن الضعف ء واملرتوكني واهللكى وم  يك د أحد   قد وجد ب لتتبع للثوأيًض

 .181-181ينجو من الرواية عن ضعيف. انظر: العدالة والضبط ص 

 2- .ومنهم ابن خزيمة وابن حب ن وأبو يعىل احلنبيل  وابن القيم وغريهم 

د   4/221وح شيته عىل السنن  2/216، 2/26انظر: ثالثة أمثلة عن ابن القيم يف الزا

 ك. ذل من شيئ ً  وتقدم -( 241/ 1) –وقد رد هذا القول اخلطيب يف كف يته 

 . 222انظر: علوم احلديث ص  (2) 
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 .(1) ((جهة أن العدل لو َعلَِم فيمن روى عنه جرحًا لذكره لئال يكون غاشًا ِف الدين

لم أنه َل يروي إَّل عن ثقة إن كان ذلك)): القول الثالثة  7 فروايته ، العدل قد ع 

 (2) ((وإَّل فال تعترب روايته توثيقاً ، توثي  ملن روى عنه
0
 . 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/312، وفتح املغيث 122انظر: الكف ية ص  (1) 

 . 1/313، وفتح املغيث 81انظر: اختص ر علوم احلديث ص  (2) 

 1- تعديل كام رصح بذلك األئمةوه  مفروضة فيمن مل يذكر بجرح وال هذه املسألة خالفية  ،

 فإذا روى عنه أحد األئمة ممن ذكر أنه ال يروي إال عن ثقة فهذا توثيق له. 

سألت أيب عن رواية الثق ت عن رجل غري ثقة مم  يقويه؟ ق ل: إذا ك ن  ق ل ابن أيب ح تم:        

ة عنه. ق ل: وسمعت أيب معروفً  ب لضعف مل تقوه روايته عنه، وإن ك ن جمهوالً نفعه رواية الثق

 يقول: إذا رأيت شعبة حيدث عن رجل فأعلم أنه ثقة إال نفر بأعي هنم. 

 وسألت أب  زرعة عن رواية الثق ت عن الرجل مم  يقوى حديثه؟ ق ل: أي لعمري.        

َتكلم قلت: الكلب  روى عنه الثوري؟ ق ل: إنام ذاك إذا مل يتكلم فيه العلامء، وك ن الكلب  يُ         

فيه. قلت: فام معنى رواية الثوري عنه وهو غري ثقة عنده؟ ق ل: ك ن الثوري يذكر الرواية عن 

 كن روايته عن الكلب  قبوله له. تجب فيعقلون عنه روايته عنه، ومل الرجل عن اإلنك ر والتع

 (. 2/31، واجلرح والتعديل )1/381انظر: رشح علل الرتمذي      

 : ذلك عىل قسمني ولألئمة نصوص يف     

أن يرصح اإلم م بأنه ال يروي إال عن ثقة أو نحو ذلك من نصوص تدل عىل أنه يتحرى  -أ

 وينتق . 

 أن ينص بعض األئمة عىل راو أنه ال يروي إال عن ثقة  وهذا يعرف ب لتتبع.  -ب

 ولكال القسمني أمثلة  ومن ذلك: 

الذي روى عن عمرو بن مرة؟ فق ل:  ق ل عبد الرمحن بن أيب ح تم: سئل أيب عن شه ب  -1

 شيخ يرض ه شعبة بروايته عنه، حيت ج أن يسأل عنه. 
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

(  )حممد بن أيب رزين(: " شيخ برصي، ال أعرفه، ال أعلم 6/222وق ل أبو ح تم يف )اجلرح  -2 =

روى عنه غري سليامن بن حرب، وك ن سليامن قل من يرىض من املش يخ، فإذا رأيته قد روى عن 

 م أنه ثقة. شيخ ف عل

: لو روى شعبة خّباً عن شيخ له مل يعرف 81ق ل ابن عبد اهل دي يف  الص رم املُنك  ص -3

بعدالة وال جرح، عن ت بع  ثقة، عن  صح يب، ك ن لق ئل أن يقول: هو خّب جيد اإلسن د، فإن 

 رواية شعبة عن الشيخ مم  يقوي أمره. 

رجل؟ فق ل: هل رأيته يف كتب ؟ ، قلت: ال،  ق ل برش بن عمر الزهراين: سألت م لكً  عن -2

 ( 2/22( واجلرح )62-8/61ق ل: لو ك ن ثقة رأيته. النبالء  للذهب  )

 . 1/281ق ل أمحد: إذا حدث عبد الرمحن بن مهدي عن رجل فهو حجة. التهذيب  -2

 2/228ق ل اآلجري عن أيب داود: شيوخ حريز كلهم ثق ت. سؤاالته  -1

 . 3/362ن  بق  بن خملد أنه ق ل: كل من رويت عنه فهو ثقة. النكت ذكر الزركيش ع  -6

ق ل ابن معني: إذا حدث الشعب  عن رجل فسامه فهو ثقة حيتج بحديثه. نكت الزركيش   -8

3/362 . 

 ف ئدة: فيمن وصف ب النتق ء من األئمة وأنه ال يروي إال عن ثقة. 

شعيب النس ئ ، وأيوب السختي ين، وبق  بن  منهم: إبراهيم النخع  و أمحد بن حنبل، وأمحد بن

خملد، وبكري بن عبد اهلل األشج، وحريز بن عثامن، وحس ن بن عطية املح ريب، وسعيد بن 

املسيب، وسليامن بن األشعث أبو داود السجست ين، وسليامن بن حرب وزيد بن أسلم، وشعبة 

حيل الشعب ، وعبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهلل بن أمحد بن حنبل،  بن احلج ج، وع مر بن رشا

وعبد اهلل بن املب رك، وعبيد اهلل بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي، وعف ن بن مسلم، وعيل بن 

املدين ، والليث بن سعد، وم لك بن أنس، وحممد بن إسامعيل البخ ري، وحممد بن جح دة، 

ن بن أيب ذئب  وحممد بن وحممد بن سريين، وحممد بن عبد اهلل احلرضم ، وحممد بن عبد الرمح

املنكدر، وحممد بن الوليد الزبيدي، وحممد بن حييى الذهيل، ومسلم بن احلج ج، ومظفر بن 

مدرك أبو ك مل، ومنصور بن سلمة أبو سلمة اخلزاع ، ومنصور بن املعتمر، وموسى بن ه رون 

بن سعيد القط ن،  احلامل، واهليثم بن مجيل، ووهيب بن خ لد، وحييى بن سعيد األنص ري، وحييى

وحييى بن أيب كثري وابن خزيمة، وابن معني، وابن وض ح، وأبو ح تم الرازي، وأبو داود 

 الطي ليس  وغريهم. 
= 
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عنةد األصةوليني كالسةيف اآلمةدي وابةن  هذا هو الصـحيح)) :قال السخاوي

وابةن ، الشـيخنيوإليةه َميحةل   ،بل وذهب إليه مجع مـن املحـدثني، احلاجب وغريمها

 .(1) (( . . . .واحلاكم ِف مستدركه، حهملزيمة ِف صحا

 :وقد نوقش القول الثاين بأمرين مها

 .(2) احتامل كون الراوي َل يعلم عدالة من روى عنه وَل جرحه أ ـ

والعدالةة إنةام تعةر  ، رطهةأن الرواية تعريف تزول به جهالةة العةني بشة ب ـ

ة ة كام قاله أبو ب، باخِلربح  .(3) كر الصريِفوالرواية َل تدل عىل اخِلربح

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الذي ال ينبغ  خالفه فهو قول أئمة كثري من املتقدمني وصنيعهم  وهذا القول هو الصحيح      =

 ن . وكالم املتقدمني مقدم كام هو معلوم فهم أعلم هبذا الشأن م

 وذهب بعض األئمة بأهن  ال تعتّب توثيق   واحتجوا بام ييل:  

ال ندري متى اشرتط هذا الراوي رشط االنتق ء فمن ع دهتم يف بداية أمرهم الرواية عن كل  -1

أحد. واجلواب عنه: هذا ال يرض فإن الغ لب يف هذا إن روى عن جمروح أن يبينه غريه وال يدخل 

 يف مسألتن . 

وا هبذا الرشط، وربام ذهل بعضهم  عن رشطه، واجلواب نقول األصل عدم الذهول  مل يوف -2

وم  وجد من بعضهم بأهنم رووا عن ضعيف، نقول كام تقدم أن التجريح مقدم ومسألتن  

مفروضة فيمن مل يوجد فيه جرح وال تعديل، وقد يق ل يف هذا ينظر يف اجلرح فإن ك ن له وجه 

 وإال نبقى عىل توثيقه. 

ربام يكون ثقة عنده جمروح  عند غريه، جي ب بام سبق بأن املسألة مفروضة يف املجهول. هذا -3

 . مل األئمة املتقدمني يف ذلكوال خيفى أن األصل أن عىل ع صل م  يمكن أن يق ل يف املسألة،ح

 . 1/313فتح املغيث  (1) 

 . 122انظر: الكف ية ص  (2) 

 . 1/313انظر: فتح املغيث  (3) 
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ةر  بانتقةاء ؛ وهذان األمران ال َيـِرَدان عـىل القـول الثالـث ألن الةراوي قةد ع 

ِر  من حالةه أنةه َل يةروي إَّل عةن  )): ولذلك َقال احلافظ ابن حجر، شيوله من ع 

ِصف بكونه ثقة عنده، ثقة وابن ، والقطان، وشعبة، كاملك، فإنه إذا روى عن رجل  و 

 .(1) ((هممهدي وطائفة ممن بعد

ِصف بكونه ثقة عنده )) :وقوله َل يقتيض توثي  الراوي إَّل عند ذلةك اإلمةا   (( و 

 .املعرو  بانتقاء الشيو 

يستفاد منهةا ِف تةرجيح جانةب التوثية  ِف حة  الةراوي ، وهذه القاعدة غالبية

 .املختلف فيه جرحًا وتوثيقاً 

يُعتةرب ذلةت تصةايااا فهةل . إذا عمل العامل أو أفىت على وفق حديث: الثانية
 ؟:له وتعديالا لراويه

إذا عمل العامل بخرب من روى عنه ألجله فإن ذلك  )): قال اخلطيب البغدادية  4

 :وتعليله .(2) (( تعديل له يعتمد عليه

  : فقا  عمله بخربه مقا  قولةه، إَّل وهو ريّض عنده عدل  أ ة ألنه مل يعمل بخربه 

 .(( هو عدل مقبول اخلرب ))

ة أنه لو عمل العامل بخرب من ليب هو عنده عدَلً مل يكةن عةدَلً جيةوز األلةذ ب 

ألنه إذا احتملت أمانتةه أن يعمةل بخةرب مةن لةيب بعةدل ؛ بقوله والرجوع إو تعديله

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 42. وم  ذكره ابن حجر هن  مبن  عىل الغ لب. انظر: ص 1/12لس ن امليزان  (1) 

 . 122الكف ية ص  (2) 
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ل من ليب بعدل، عنده احتملت أمانته أن يزكي وي َعدِّ
 (1). 

حديث  لةيب حكةاًم منةه  عمل العامل أو فتياه عىل َوفحِ  . . . )): قال ابن الصالحة  2

 .(2) ((بصحة ذلك احلديث

 أو تعةر . إذا مل يكن ِف الباب غري ذلك احلةديث: وِف هذا نظر )) :قال ابن كثري

 (3) ((أو استشهد به عند العمل بمقتضاه لالحتجال به ِف فتياه أو حكمه
 0

. 

  وقد نوقش كالم ابن كثري
2 

 :بام ييل

َّل يكون َثمَّ دليٌل آلر من أاب ليب فيه غري هذا احلديث أ ة أنه َل يلز  من كون ذلك الب

 .فلعل هناك دليالً آلر وإنام استضنب العامل باحلديث ملوافقته لذلك الدليل، إمجاع أو قياس

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 122انظر: الكف ية ص  (1) 

 . 222علوم احلديث ص  (2) 

 . 81اختص ر علوم احلديث ص  (3) 

 1- م ابن )وهذا منه عجيب ألن ذلك مل يالق كال ق ل الزركيش يف النكت متعقب  عىل ابن كثري

عمل الع مل عىل وفق حديث ليس يف غري هذه احل لة. وانظر قوله "الصالح فإن كالمه مفروض 

 حكام بصحة ذلك احلديث ". فعلم أن كالمه فيام إذا مل يظهر أن ذلك مستنده(. 

 2- ألنه ال يلزم من كون ذلك  ؛وىف هذا النظر نظرفق ل:  122ص  ن قشه العراق  يف التقييد

م املفتى أو لزوال ي ،يه غري  هذا احلديث أن ال يكون ثم دليل آخر من قي س أو إمج عالب ب ليس ف

واستأنس ب حلديث الوارد ىف ، آخرولعل له دليال  ،بل وال بعضه  ،احل كم أن يذكر مجيع أدلته

كام تقدم  وتقديمه عىل القي س  ،وربام ك ن املفتى أو احل كم يرى العمل ب حلديث الضعيف ،الب ب

ك ن يرى احلديث الضعيف إذا مل يرد ىف الب ب غريه أوىل من رأى :  ية ذلك عن أبى داود أنه حك

ل بعضهم ومح ،وكام حكى عن اإلم م أمحد من أنه يقدم احلديث الضعيف عىل القي س ،الرج ل

 واهلل أعلم.  ،هذا عىل أنه أريد ب لضعيف هن  احلديث احلسن
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ب ة ربام كان املفتي أو احلاكم ممن يرى العمل باحلديث الضعيف وتقديمه عةىل 

 .(1) القياس

 .(2) حلديث احتياطًا منهجة ة وربام كان عمل العامل بذلك ا

ألن اخلطيب قةد ؛ أنه َل تعار  بني قول اخلطيب وقول ابن الصالح ويظهر يل

 0فاحلكم هنا خـاص بحـديث راو معـني. (( من روى عنه ألجله )):قيَّد كالمه بقوله

 .حيث واف  العمل حديثًا ما، بخال  كال  ابن الصالح

فهل يعتـرب ذلـك قـدحا  يف , ذي يرويهوأما إذا كان عمل العامل خمالفا  للحديث ال

 ؟صحته أو جرحا  يف راويه

حكةاًم مةن   ـيقتضـإذا روى رجةل عةن شةيخ حةديثًا  )) :قال اخلطيب البغدادي

 .(3) ((مل يكن ذلك جرحًا منه للشيخ، األحكا  فلم يعمل به

ةِ  : وهكذا نقةول )) :وكذلك قال ابن الصالح إن عمةل العةامل أو فتيةاه عةىل َوفح

وكذلك خمالفته للحديث ليست قةدحًا ، يب حكاًم منه بصحة ذلك احلديثحديث  ل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/311وفتح املغيث  ،122انظر: التقييد واإليض ح ص  (1) 

 . 1/311انظر: فتح املغيث  (2) 

 1-  ه  بخالف قول ابن الصالح فمعن ه أنه عمل بخّب راوي احلديث وجعله مستنده يف فتوا

فكالمه يف عمل الع مل أو فتي ه عىل وفق حديث وبموجبه، فال يقتيض استن ده عليه يف فتواه فيجوز 

وفرق بني قولن : عمل ب خلّب، وبني قولن : عمل بموجب أن يكون عمل بدليل آخر أو نحو ذلك. 

ز أن يعمل به لدليل غريه.   اخلّب، فإن األول يقتيض أنه مستنده. والث ين: ال يقتيض ذلك جلوا

 . 181الكف ية ص  (3) 
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 .(1) ((منه ِف صحته وَل ِف راويه

 :احتامل أن يكون العامل قد ترك العمل باخلرب ملا ييل :وتعليل ذلك

 .ة خلرب آلر يعارفه أو عمو   أو قياس   4

 .ة أو لكونه منسولًا عنده 2

 .(2) أوو منهة أو ألنه يرى أن العمل بالقياس  7

( 3) (( وإذا احتمل ذلك مل نجعله قدحًا ِف راويه )) :قال اخلطيب
0
. 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 222علوم احلديث ص  (1) 

 . 1/312، وفتح املغيث 181انظر: الكف ية ص  (2) 

 . 181الكف ية ص  (3) 

 1- مثل له اخلطيب بمث لنيو : 

املتب يع ن كل واحد منهام ب خلي ر  " :ق ل  حديث ن فع عن عبد اهلل بن عمر أن رسول اهلل  -1

فهذا رواه م لك ومل يعمل به، وزعم أنه رأى أهل املدينة " عىل ص حبه م  مل يتفرق  إال بيع اخلي ر

  عىل العمل بخالفه، فلم يكن تركه العمل به قدحً  لن فع.

ء املزارع ق ل: أخّب  ،حممد بن مسلم أن س مل بن عبد اهلل أخّبهوحديث   -2 وسأله حممد عن كرا

هنى عن   ا أخّباه أن رسول اهلل رافع بن خديج عبد اهلل بن عمر أن عميه وقد ك ن  شهدا بدرً 

ء املزارع س مل: فرتك عبد اهلل كراءه  وقد ك ن يكرهي  قبل ذلك. ق ل حممد: فقلت ل :ق ل .كرا

أتكرهي  أنت. فق ل: نعم، قد ك ن عبد اهلل يكرهي . ق ل: فقلت: فأين حديث رافع بن خديج؟ 

   قد أكثر عن نفسه. ق ل: فق ل س مل إن رافعً 
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 :ما يعرف به ضبط الراوي

 :هي يعرف ضبط الراوي بأمور

 ة مقارنة رواياته بروايات الثقات املعروفني بالضبط واإلتقان 4
 0

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-   املق رنة بني رواي ت عدد من الصح بة، واملق رنة بني من أنواع املق رن ت الت  ق موا هب" :

تلفة، واملق رنة بني مروي ت عدد من التالميذ لشيخ واحد، رواي ت املحدث الواحد يف أزمنة خم

نه، واملق رنة بني الكت ب واملذاكرة، وبني الكت ب والكت ب".  وبني رواية املحدث ورواية أقرا

 وسنذكر أمثلة لذلك عىل النحو الت يل: 

 ومن ش ئع أمثلته:   املق رنة بني رواي ت عدد من الصح بة -1

وريث اجلدة، فعن قبيصة بن ذؤيب، ق ل: ج ءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق قصة أيب بكر يف ت  - أ

ثه ، فق ل هل  أبو بكر: م لك يف كت ب اهلل يشء، وم  علمت لك يف سنة   رسول اهلل  تسأله مريا

 شيئً ، ف رجع  حتى أسأل الن س. فسأل الن س، فق ل املغرية بن شعبة: حرضت رسول اهلل 

و بكر: هل معك غريك؟ فق م حممد بن مسلمة األنص ري فق ل مثل م  أعط ه  السدس، فق ل أب

لكن هو حديث صحيح رجح بعضهم إرس له وق ل املغرية، فأنفذه هل  أبو بكر الصديق. وقد 

 .بمجموع طرقه كام يف حتقيق املسند

يف قصة عمر مع أيب موسى يف االستئذان، فعن أيب سعيد اخلدري، ق ل: كنت ج لسً  ب ملدينة  - ب

جملس األنص ر، فأت ن  أبو موسى فزعً  أو مذعورًا، قلن : م  شأنك؟ ق ل: إن عمر أرسل إيل أن 

آتيه، فأتيت ب به فسلمت ثالثً ، فلم يرد عيل، فرجعت، فق ل م  منعك أن تأتين ؟ فقلت: إين 

يه أتيتك، فسلمت عىل ب بك ثالثً ، فلم يردوا عيل، فرجعت، وقد ق ل رسول اهلل صىل اهلل عل

وسلم: " إذا استأذن أحدكم ثالثً  فلم يؤذن له فلريجع "، فق ل عمر: أقم عليه البينة وإال 

أوجعتك. فق ل أيب بن كعب: ال يقوم معه إال أصغر القوم. ق ل أبو سعيد: قلت أن  أصغر القوم، 

( 1421ق ل: ف ذهب به. ق ل أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إىل عمر، فشهدت. رواه البخ ري )

 ( 2123مسلم )و

: وأصل هذا املنهج يعود إىل قصة ع ئشة  يف حديث مق رنة مروي ت حمدث يف أزمنة خمتلفة -2

حدث به عبد اهلل بن عمرو، فعن عروة بن الزبري، ق ل: ق لت يل ع ئشة: ي  ابن أخت ، بلغن  أن 

 علاًم كثرياً.   عبد اهلل بن عمرو م ر بن  إىل احلج، ف لقه فس ئله، فإنه قد محل عن النب  
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ، ق ل عروة: فك ن فيام ذكر أن النب  ق ل: فلقيته فس ءلته عن أشي ء يذكره  عن رسول اهلل  =

إن اهلل ال ينتزع العلم من الن س انتزاعً ، ولكن يقبض العلامء فريفع العلم معهم، ويبق  يف ق ل: " 

فلام حدثت ع ئشة بذلك : وة". ق ل عرالن س رءوس  ًجه الً يفتوهنم بغري علم، فيضلون ويضلون

يقول هذا؟ ق ل عروة: حتى إذا ك ن  أعظمت ذلك وأنكرته، ق لت: أحدثك أنه سمع النب  

ق بل ق لت له: إن ابن عمر قد قدم ف لقه، ثم ف حته حتى تسأله عن احلديث الذي ذكره لك يف 

ق ل عروة: فلام أخّبهت  العلم ق ل: فلقيته، فسألته، فذكره يل نحو م  حدثن  به يف مرته األوىل. 

 بذلك، ق لت: م  أحسبه إال قد صدق، أراه مل يزد فيه شيئً  ومل ينقص. 

 .(2163( ومسلم )1613( و )48رواه البخ ري )

حدثن  ق ل عن مح د بن زيد حدثن  عمرو بن عبيد األنص ري  2/248ويف سري أعالم النبالء    

أيب هريرة فجعل يسأله وأجلسن  خلف الرسير أبو الزعيزعة ك تب مروان أن مروان أرسل إىل 

وأن  أكتب حتى إذا ك ن رأس احلول دع  به فأقعده من وراء احلج ب فجعل يسأله عن ذلك 

 الق ئل الذهب (: هكذا فليكن احلفظ. : )الكت ب فام زاد وال نقص وال قدم وال أخر. قلت

القعق ع ق ل: ق ل يل إبراهيم  عن جرير عن عامرة بن 11ويف كت ب العلم أليب خيثمة ص       

 حدثن  عن أيب زرعة فإين سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتني فام أخرم منه حرف . 

   .هتذيب التهذيب ترمجة أيب زرعة، 1/234 العلل رشح، 1148/ 2/212سنن الرتمذي وانظر: 

 : مق رنة مروي ت عدد من التالميذ لشيخ واحد  -3

 بن معني من مق رنة رواي ت تالميذ مح د بن سلمة ومن أمثلته م  فعله ا

(: سمعت حممد بن إبراهيم بن أيب شيخ 1/32ق ل ابن حب ن يف كت ب "املجروحني  " )       

امللط  يقول: ج ء حييى بن معني إىل عف ن ليسمع منه كتب مح د بن سلمة، فق ل: أم  سمعته  من 

د، ق ل: واهلل الحدثتك فق ل: إنام هو وهم، أحد؟ ق ل: نعم، حدثن  سبعة عرش نفس  عن مح 

وأنحدر إىل البرصة، فأسمع من التبوذك . ق ل: شأنك. ف نحدر إىل البرصة، وج ء إىل التبوذك ، 

فق ل له: أم  سمعته  من أحد؟ ق ل: سمعته  عىل الوجه من سبعة عرش، وأنت الث من عرش. ق ل: 

ئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غريه، فإذا وم  تصنع هبذا؟ ق ل: إن مح د بن سلمة ك ن خيط

 رأيت أصح به اجتمعوا عىل شئ، علمت أن اخلطأ منه. 

 ( ثم ق ل: هذه حك ية منقطعة. 6/221وذكره  الذهب  يف السري )

وذكر ابن حمرز عن  ابن معني ق ل: " ق ل يل إسامعيل ابن علية يوم : كيف حديث ؟ قلت:        

ين ه  يل: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: ع رضن  هب  أح دي أنت مستقيم احلديث، فق ل ث الن س فرأ
= 
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افقةة هلةا ِف فإن كانت روايته موافقة ة ولو من حيةث املعنة  ة لروايةاام أو مو

 .فهو فابط ثبت، واملخالفة نادرة، األغلب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 احلمد اهلل، فلم يزل يقول: احلمد اهلل وحيمد ربه حتى دخل دار برش بن معروف مستقيمة، فق ل: =

 ( 2/34وأن  معه. سؤاالت ابن حمرز البن معني )-أو ق ل دار أيب البخرتي -

ام ع رضت بأح ديث حييى بن يامن أح ديث الن س، وق ل الدوري سمعت  حي  بن معني يقول: رب

فام خ لف فيه  الن س رضبت عليه، وقد ذكرت لوكيع شيئً  من حديثه عن سفي ن، فق ل وكيع: 

 ( 314/ 3ليس هذا سفي ن الذي سمعن  نحن منه. ت ريخ ابن معني )

ب عن ابن أيب مليكة ق ل عبدالله بن أمحد بن حنبل: حدثن  إسامعيل بن إبراهيم ق ل أخّبن  أيو  -

ق ل: ق ل يل أال تعجب حدثن  الق سم عن ع ئشة أهن  ق لت: أهللت ب حلج. ق ل أيب: يعن  مع 

 وحدثن  عروة عنه  أهن  ق لت: أهللت بعمرة أال تعجب.  النب  

 . 2/384العلل ومعرفة الرج ل 

 : مق رنة ومع رضة الكت ب ب لكت ب ومق رنة احلفظ ب لكت ب -2

أيب  عن احل فظ ذكر الكريم عبد بن عبيدالله: الرازي زرعة أيب ترمجة –يب التهذيب يف هتذ   

جعفر التسرتي ق ل سمعت أب  زرعة يقول إن يف بيت  م  كتبته منذ َخسني سنة ومل أط لعه منذ 

 كتبته واين أعلم يف أي كت ب هو يف أي ورقة هو يف أي صفح هو يف أي سطر هو. 

ح تم: حرض عند أيب زرعة حممد بن مسلم يعنى ابن وارة والفضل بن وق ل عبدالرمحن بن أيب 

العب س املعروف بفضلك فجرى بينهم مذاكرة فذكر حممد بن مسلم حديث  فأنكر فضلك الص ئغ 

فق ل ي  أب  عبدالله ليس هكذا هو فق ل كيف هو فذكر رواية أخرى فق ل حممد بن مسلم أليب 

ل ه توا أب  الق سم ابن أخ  فدع  به فق ل إذهب ف دخل زرعة ايش تقول فسكت فألح عليه فق 

بيت الكتب فدع القمطر األول والث ين والث لث وعد ستة عرش جزءا وائتنى ب جلزء الس بع عرش 

فذهب فج ء ب لدفرت فتصفح أبو زرعة وأخرج احلديث فدفعه إىل حممد بن مسلم فقرأه وق ل نعم 

  2/211وت ريخ بغداد  14/111وهتذيب الكامل  1/336لوانظره: يف اجلرح والتعديغلطن . 

( عن سليامن بن حرب يقول ك ن حييى بن معني يقول يف احلديث: 312/ 1)ويف اجلرح والتعديل

به؟ فال يدري فأنظر يف األصل فأجده كام ق ل.   هذا خطأ، فأقول: كيف صوا

 س يف حديث شعبة ( ق ل عبد اهلل بن املب رك: إذا اختلف الن1/261)ويف اجلرح والتعديل

 وم  بعده .  24فكت ب غندر حكم فيام بينهم. راجع: منهج النقد عند املحدثني لألعظم  ص 
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 .(1) فهو خمتل الضبط َل حيتج بحديثه، وإن كانت روايته كثرية املخالفة لرواياام   

لكن إذا كان للراوي أصل كتاب صحيح وقد التةز  بةاألداء منةه دون اَلعةتامد 

. عىل حفظه فقط ق بلت روايته
 0

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 221انظر: علوم احلديث ص  (1) 

 1-  :اختلف علامء احلديث يف حتديث الراوي من كت به ال من حفظه عىل ثالثة أقوال 

ز التحديث من الكت ب ملن ال حيفظ م القول األول:   فيه ذهب إىل هذا القول مج عة منهم جوا

مروان بن حممد وسفي ن بن عيينة وعبد الرمحن بن مهدي وحييى بن معني وغريهم وحك  عن 

أكثر الش فعية وحممد بن احلسن الشيب ين والق يض أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ق ل احل فظ يف 

بل هو وصف أكثر رواة الصحيح (: من اعتمد يف روايته عىل م  يف كت به ال يع ب 22النكت )ص

 من بعد الصح بة وكب ر الت بعني ألن الرواة الذين للصحيح عىل قسمني: 

)أ( قسم ك نوا يعتمدون عىل حفظ حديثهم، فك ن الواحد منهم يتع هد حديثه ويكرر عليه  

ى ك ن فال يزال مبينً  له، وسهل ذلك عليهم قرب اإلسن د وقلة م  عند الواحد منهم من املتون حت

من حيفظ منهم ألف حديث يش ر إليه ب ألص بع. ومن هن  دخل الوهم والغلط عىل بعضهم مل  

 جبل عليه اإلنس ن من السهو والنسي ن. 

)ب( وقسم ك نوا يكتبون م  يسمعونه وحي فظون عليه وال خيرجونه من أيدهيم وحيدثون منه.  

ل إال من تس هل منهم. كمن حدث من وك ن الوهم والغلط يف حديثهم أقل من أهل القسم األو

د فيه ونقص وخف  عليه. فتكلم األئمة فيمن وقع له  غري كت به، أو أخرج من يده إىل غريه فزا

وإذا تقرر هذا، فمن ك ن عدالً، لكنه ال حيفظ حديثه عن ظهر قلب واعتمد عىل م  يف ، ذلك منهم 

 صورة صحيح بال خالف. كت به فحدث منه، فقد فعل الالزم له وحديثه عىل هذه ال

ذهب قوم أبعد من ذلك فأج زوا الروية من نسخ مل تق بل بمجرد قول الط لب:  القول الث ين:

ءته عليه مقلدا له من غري تثبت وال نظر يف النسخة وال تفقد طبقة  هذا روايتك، فيمكنه من قرا

 السامع 

لراوي أن حيدث من حفظه، ال تقبل رواية من حدث من كت به واشرتطوا يف ا القول الث لث:

 ونسب هذا القول مل لك وأيب حنيفة وهشيم وغريهم. 
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من كثر غلطه من املحدثني ومل يكةن لةه  )): ة اهلل تعاىل رمحهة  قال اإلمام الشافعي

 .(1) ((أصل كتاب صحيح مل نقبل حديثه

 :منها. بضساليب متنّوعة( 2) ة امتحان الراوي 2

َلل  فمن رواياته لي نحظَر أيفطن هلا أ  يتلّقنها رأ عليه أحاديث ت دح  ؟أ ة أن ت قح

فضل بن د َكنيكام فعل حيي  بن معني ِف امتحانه أليب نعيم ال
 (3) 

0
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/248(. وانظر: فتح املغيث 1122فقرة ) 382الرس لة ص  (1) 

 . 1/244انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 12/323انظر: ت ريخ بغداد  (3) 

 1- البرصي عن عيل  : قرأت عىل عيل بن أيب عيل322-12/323 ق ل اخلطيب يف ت ريخ بغداد

بن احلسن اجلراح  حدثن  أمحد بن حممد بن اجلراح أبو عبد اهلل ق ل سمعت أمحد بن منصور 

الرم دي يقول: خرجت مع أمحد بن حنبل وحييى بن معني إىل عبد الرزاق خ دم  هلام فلام عدن  إىل 

بن حنبل ال تريد  الكوفة ق ل حييى بن معني ألمحد بن حنبل أريد اختّب أب  نعيم فق ل له أمحد

الرجل ثقة فق ل حييى بن معني ال بد يل فأخذ ورقة فكتب فيه  ثالثني حديث  من حديث أيب نعيم 

وجعل عىل رأس كل عرشة منه  حديث  ليس من حديثه ثم ج ءا إىل أيب نعيم فدق  عليه الب ب 

ذ حييى بن فخرج فجلس عىل دك ن طني حذاء ب به وأخذ أمحد بن حنبل فأجلسه عن يمينه وأخ

معني فأجلسه عن يس ره ثم جلست أسفل الدك ن ف خرج حييى بن معني الطبق فقرا عليه عرشة 

أح ديث وأبو نعيم س كت ثم قرأ احل دي عرش فق ل له أبو نعيم ليس من حديث  ف رضب عليه ثم 

ب قرأ العرش الث ين وأبو نعيم س كت فقرأ احلديث الث ين فق ل أبو نعيم ليس من حديث  ف رض

عليه ثم قرأ العرش الث لث وقرأ احلديث الث لث فتغري أبو نعيم وانقلبت عين ه ثم اقبل عىل حييى بن 

معني فق ل له أم  هذا وذراع أمحد يف يده فأورع من أن يعمل مثل هذا وإم  هذا يريدين ف قل من أن 

فرمى به من يفعل مثل هذا ولكن هذا من فعلك ي  ف عل ثم اخرج رجله فرفس حييى بن معني 

الدك ن وق م فدخل داره. فق ل أمحد ليحيى ألم أمنعك من الرجل وأقل لك إنه ثبت، ق ل: واهلل 

 لرفسته يل أحب إيل من سفري. 
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 وهذه القصة يف سنده : عيل بن احلسن اجلراح  له ترمجة يف لس ن امليزان وت ريخ بغداد.       =

معت حممد بن أيب الفوارس وسأله اخلالل عن : س11/386ق ل اخلطيب يف  ت ريخ بغداد         

اجلراح  هل حيتج بحديثه فق ل غريه أحب إيل منه سألت الّبق ين عن اجلراح  فق ل ك ن يتهم يف 

روايته عن ح مد بن شعيب ومل أكتب عنه شيئ . . أخّبن  العتيق  ق ل سنة ست وسبعني وثالثامئة 

الث ء ألربع خلون من مج دى اآلخرة وك ن خريا فيه  تويف الق يض أبو احلسن اجلراح  يوم الث

ف ضال حسن املذهب وك ن متس هال يف احلديث قيل أن مولده سنة ثامن وتسعني وذكره  ابن 

( ق ل سمعت ه رون بن عيسى بن املسكني ببلد املوصل ق ل: 33/ 1حب ن يف كت به املجروحني )

نسمع مع أمحد بن حنبل وحييى بن سمعت أمحد بن منصور الرم دي يقول: كن  عند أبى نعيم 

معني، ق ل: فج ءن  يوم  حييى ومعه ورقة قد كتب فيه  أح ديث من أح ديث أبى نعيم، وأدخل يف 

خالهل  م  ليس من حديثه، وق ل: أعطه بحرضتن  حتى يقرأ. ك ن أبو نعيم إذا قعد يف تيك األي م 

املجىل ن ولته الورقة فنظر فيه  كله  ثم للتحديث ك ن أمحد عىل يمينه وحييى عىل يس ره، فلام خف 

: أم  هذا فآدب من أن يفعل مثل هذا، وأم  أنت -وأش ر إىل أمحد  -تأملن ، ونظر إليه  ثم ق ل 

فال تفعلن، وليس هذا إال من عمل هذا، ثم رفس حييى رفسة رم ه إىل أسفل الرسير، وق ل: عىل 

. مثلك من حيدث أنام أردت أن تعمل! فق م إليه حييى وقبله، وق ل: جزاك اهلل  عن االسالم خريا

 ( 1/131( واجل مع ألخالق الراوي )81-64أجريك. وانظر من قب اإلم م أمحد البن اجلوزي )

 وقد حصلت قصة للعقييل شبيهة هبذه القصة:       

القدر  : ق ل مسلمة بن الق سم: ك ن العقييل جليل12/236يف سري أعالم النبالء  ق ل الذهب         

عظيم اخلطر م  رأيت مثله وك ن كثري التص نيف فك ن من أت ه من املحدثني ق ل اقرأ من كت بك 

وال خيرج أصله ق ل فتكلمن  يف ذلك وقلن  إم  أن يكون من أحفظ الن س وإم  أن يكون من أكذب 

 ه لنمتحنه الن س ف جتمعن  ف تفقن  عىل أن نكتب له أح ديث من روايته ونزيد فيه  وننقص فأتين

فق ل يل اقرأ فقرأهت  عليه فلام أتيت ب لزي دة والنقص فطن لذلك فأخذ من  الكت ب وأخذ القلم 

 فأصلحه  من حفظه ف نرصفن  من عنده وقد ط بت نفوسن  وعلمن  أنه من أحفظ الن س. 

 . وغريمه  832-833/ 3حلف ظ وتذكرة ا 328وانظر: طبق ت احلف ظ للسيوط  ص

، وحممد بن عجالن كام 1/262منهم ث بت البن ين كام يف فتح املغيث  ح ن لكثريوقد وقع االمت

واب ن بن أيب عي ش كام يف فتح املغيث  3/122وامليزان  344-348يف املحدث الف صل 

وعبد الرمحن بن مهدي كام يف اجل مع  2/612واحلسن بن سفي ن  كام يف تذكرة احلف ظ  1/262

 1/131، واجل مع362يم الفضل بن دكني كام يف النكت ، وأيب نع131-1/132للخطيب 
= 
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كام فعل ُمدثو بغداد ِف التبةارهم ، ب ة قلب األسانيد برتكيبها عىل غري متو ا

 (1) حلفظ البخاري
0
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

من آخرهم املزي و. 2/188والذهيل كام يف ت ريخ بغداد  1/262والدارقطن  كام يف فتح املغيث  =

 . 1/262كام يف فتح املغيث 

 . 2/21 ت ريخ بغدادانظر:  (1) 

 1- َة مش يَخ حيُكوَن: أنَّ حممَد بَن إسامق ل ابن عدي عيَل البخ ريَّ َقِدَم بغداَد، : سمعُت ِعدَّ

فسمَع به أصح ُب احلديِث، ف جتمعوا وَعَمدوا إىل م ئِة حديث  فقَلُبوا متوهَن ، وأس نيَده ، 

، إىل ُكلِّ  وجعلوا َمْتَن هذا اإلسن ِد إلسن د  آخَر، وإسن َد هذا املتِن ملتن  آخَر ودفعوا إىل َعرَشِة أنُفس 

م إذا َحرُضوا املجلَس، ُيلُقون ذلك عىل البخ ريِّ   وأخذوا املوعَد رجل  َعرَشَة أح ديَث، وأمُروه

 من أهل ُخراس َن، وغرِيهم، ومن 
ِ
للمجلِس، فحرَض املجلَس مج عُة أصح ِب احلديِث من الغرب ء

البغدادينَي، فلام اطرمأنَّ املجلُس بأهلِِه انتدَب إليه رجٌل من الَعرَشِة، فسأله عن حديث  من تلك 

: ال أعِرُفُه، فسأله عن آخَر، فق ل: ال أعرُفُه. فام زاَل ُيلق  عليِه واحدًا األح دي ِث فق ل البخ ريُّ

ِه، والبخ ريُّ يقوُل: ال أعرُفُه. فك ن الفهامُء ممَّْن حرَض املجلَس 
تِ بعَد واحد  حتى فرَغ من َعرَشَ

 ذلَك يقيض عىل البخ ريِّ يلتفُت بعُضهم إىل بعض  ويقولون: الرجُل َفِهَم، وَمْن ك ن منهم غريَ 

ِة، وسأَلُه عن حديث  من تلك  ِة الَفْهِم، ثم انتدَب رجٌل آخُر من الَعرَشَ ب لَعْجِز والتَّقِصرِي وِقلر

األح ديِث املقلوبة، فق ل البخ ريُّ ال أعرُفُه. فسألُه عن آخَر، فق ل: ال أعرُفُه. فسألُه عن آخَر، 

تِِه، والبخ ريُّ يقوُل: ال فق َل: ال أعرُفُه. فلم يزْل ُيلق   عليه واحدًا بعَد آخَر، حتى فرَغ من َعرَشَ

بُع إىل مت م الَعرَشِة، حتى فرُغوا كلُّهم من األح ديِث املقلوبِة،  أعرُفُه. ثم انتدَب له الث لُث والرا

م قد فرغوا التفَت  إىل األوِل منهم  والبخ ريُّ ال َيِزيُدهم عىل ال أعرُفه، فلامَّ َعلَِم البخ ريُّ أهنَّ

، حتى 
ِ
بُع عىل الوالء فق ل: أمر  حديُثَك األوُل فهو كذا، وحديُثَك الث ين فهو كذا  والث لُث والرا

 إىل متنِِه وفعَل ب آلخريَن مثَل ذلَك، وردَّ 
ِة، فردَّ كلَّ متن  إىل إسن ِدِه، وكلَّ إسن د  أتى عىل مت ِم الَعرَشَ

نِيِده ، وأس نيَده  إىل متوهِن ، فأقرَّ له الن ُس ب حلفِظ وَأْذَعنُوا له متوَن األح ديِث ُكلِّه  إىل أس 

وذكره   22-22ب لفضِل.  رواه  ابن عدي يف كت به " من روى عنهم البخ ري يف الصحيح ص 

ويف النكت 212- 2/212ليق ويف  تغليق التع 281عنه كثري منهم: احل فظ يف مقدمة الفتح ص 

 = - 21ويف احلث عىل حفظ العلم ص 118-12/116املنتظم  وابن اجلوزي يف- 2/216
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. واَلمتحان بمثل هذه األساليب ُمل لال  بني أهل العلةم ِف جةوازه ومنعةه

  (1) ((َل أستحّله)): فقد كان حيي  بن سعيد القطان يقول
0
 . 

لل املنع م  :ن ذلك بأمرين مهاوع 

أ ة ما يرتتب عليه من تغليط املمتِحن ملن يمتحنه فقد يستمر عىل روايته لظنه أّنةه 

 .صواب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

و ابن عس كر يف  -223/ 22واملزي يف هتذيب الكامل - 21-2/21واخلطيب يف ت ريخ بغداد  =

 وغريهم من األئمة.  22/11ت ريخ مدينة دمشق 

 واهلل أعلم.  ،يدل عىل شهرهت وتداوهلم هل    ،صنيع األئمة، وذكرهم هل و

 . 1/262فتح املغيث ( 1) 

 1- مهرمزي يف املحدث الف صل ] .واعتامدهم يف هذا النقل عىل قصة فيه  نظر  1رواه  الرا

[: حدثن  عبيد اهلل ثن  الق سم بن نرص ق ل سمعت خلف بن س مل يقول حدثن  344- 348/

حييى بن سعيد ق ل قدمت الكوفة وهب  ابن عجالن وهب  من يطلب احلديث مليح بن وكيع 

ث وعبد اهلل بن إدريس ويوسف بن خ لد السمت  فقلن  نأيت ابن عجالن فق ل وحفص بن غي 

يوسف بن خ لد نقلب عىل هذا الشيخ حديثه ننظر تفهمه ق ل فقلبوا فجعلوا م  ك ن عن سعيد 

عن أبيه وم  ك ن عن أبيه عن سعيد ثم جئن  إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس ب لب ب وق ل ال 

فص ويوسف ابن خ لد ومليح فسألوه فمر فيه  فلام ك ن عند أستحل وجلست معه ودخل ح

آخر الكت ب انتبه الشيخ فق ل أعد العرض فعرض عليه فق ل م  سألتموين عن أيب فقد حدثن  

سعيد به وم  سألتموين عن سعيد فقد حدثن  به أيب ثم أقبل عىل يوسف بن خ لد فق ل إن كنت 

بل عىل حفص فق ل ابتالك اهلل يف دينك ودني ك أردت شين  وعيب  فسلبك اهلل االسالم وأق

وأقبل عىل مليح فق ل ال نفعك  اهلل بعلمك ق ل حييى: فامت مليح ومل ينتفع به وابتىل حفص يف 

 بدنه ب لف لج وب لقض ء يف دينه ومل يمت يوسف حتى اهتم ب لزندقة. 

أعرف عبد اهلل هذا ومليح ثم ق ل: فهذه احلك ية فيه  نظر وم   1/321سري الوذكره  الذهب  يف 

ال يدرى من هو ومل يكن لوكيع بن اجلراح ولد يطلب أي م ابن عجالن مل يكن ظهر هلم قلب 

 األس نيد عىل الشيوخ إنام فعل هذا بعد املئتني. 
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وكان شعبة بةن   .(1) ب ة أنه قد يسمعه من َل ِلربة له فريويه ظنًا منه أنه صواب

 احلجال
 0
 .(2) وحيي  بن معني يمتحنان بعض الرواة بقصد التبار فبطهم،  

، (3) حلافظ ابن حجر جواز اَلمتحان بضن مصلحته أكثر من مفسدتهوقد رجح ا

رط أن َل يسةتمر ةملا فيها من معرفة مرتبة الراوي ِف الضبط بضرسع وقةت لكةن بشة

 (2) بل ينتهي بانتهاء احلاجة ،عليه
2
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/811النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 

 1- َثُه ق ل العراق : وممَّْن فعل ذلك شعبُة ومحر ُد بُن سلمَة. وقد أن كَر َحَرِم ُّ عىل شعبَة ملر  حدَّ

 ! : ي  بئَس م  صنَع، وهذا حيِلُّ . فق ل َحَرم ٌّ  هبٌز أنَّ شعبَة قلَب أح ديَث عىل أب َن بِن أيب عير ش 

 . 2/811النكت عىل كت ب ابن الصالح  (2) 

 . 2/811النكت عىل كت ب ابن الصالح  (3) 

 . 1/262انظر: فتح املغيث  (2) 

  2- ومن أمثلته : الطرق الت  يعرف هب  ضبط الراوي أيضً : اخلّبة واملج لسة ومن 

: ترمجة: عبد امللك بن خشك، ثن  عيل سألت هش م بن 2/312م  يف الك مل يف ضعف ء الرج ل 

يوسف الصنع ين عن عبد امللك بن خشك الذي يروي عن حجر املدري فق ل ك ن فيه ضعف 

 .وعبد امللك ال أعرف له إال يشء يسري من احلديث ،هفضعف ،قلت هلش م ج لسته ق ل نعم

 . 2/328، اجلرح 3/36وانظر: الضعف ء  

: عبد اهلل بن شّبمة  الكويف أحد الفقه ء األعالم قد وثقة أمحد وأبو ح تم، 2/118 يزان املويف 

  ، وال أروي عنه. وق ل ابن املب رك: ج لسته حينً

 :ي الرجوع إىل مصدر احلديث والعرض عليهومن الطرق الت  يعرف هب  ضبط الراو 

ومنه يظهر مقدار حفظ الراوي أو نسي نه فيحكم عليه بأنه ض بط ح فظ  أو العكس. وقد رحل  

ومنهم: ضامم بن ثعلبة الذي حرض بعد إسالمه   ليتأكدوا مم  بلغهم عنه  مجع إىل رسول اهلل 

ضامم يف خّبه كام يف مسلم:. . . وزعم  م  أخّبه به رسوله إليهم، ق ل  متثبت  من الرسول 

 رسولك أن. . . . . ". 
= 
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 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مل   عن ج بر بن عبد اهلل ق ل: بلغن  حديث عن رسول اهلل ورحلة ج بر املشهورة:             =

أسمعه ف بتعت بعريا فشددت رحيل ورست شهرا حتى قدمت الش م فأتيت عبد اهلل بن أنيس 

 ب فأت ه فق ل: ج بر بن عبد اهلل؟ فأت ين فق ل يل: فقلت: نعم فقلت للبواب  قل له: ج بر عىل الب

فرجع فأخّبه فق م يطأ ثوبه حتى لقين  ف عتنقن  واعتنقته فقلت: حديث بلغن  عنك سمعته من 

يف القص ص مل أسمعه فحسبت أن متوت أو أموت قبل أن أسمعه  فق ل: سمعت  رسول اهلل 

ًة غرالً هباًم  ق ل: قلن : م  هبام؟ ق ل: حيرش اهلل تع ىل »يقول:  رسول اهلل  العب د أو ق ل الن س عرا

ليس معهم يشء ثم ين دهيم رهبم بصوت يسمعه من بعد كام  يسمعه من قرب أن  امللك أن  الدي ن 

ال ينبغ  ألحد من أهل اجلنة أن يدخل اجلنة وال ألحد من أهل الن ر عنده مظلمة حتى أقصه منه 

 «. ف؟ وإنام نأيت اهلل عراة غرال هبام ق ل: ب حلسن ت والسيئ تحتى اللطمة قلن : كي

مل  تويف رسول اهلل صىل »( عن ابن عب س ريض اهلل عنهام، ق ل: 216/ 1)رم ويف سنن الدا

اهلل عليه وسلم، قلت لرجل من األنص ر ي  فالن هلم فلنسأل أصح ب النب  صىل اهلل عليه 

جب  لك ي  ابن عب س، أترى الن س حيت جون إليك، ويف فق ل: واع«. وسلم، فإهنم اليوم كثري

الن س من أصح ب النب  صىل اهلل عليه وسلم من ترى؟ فرتك ذلك، وأقبلت عىل املسألة، فإن 

ك ن ليبلغن  احلديث عن الرجل فآتيه، وهو ق ئل، فأتوسد ردائ  عىل ب به، فتسف  الريح عىل 

عم رسول اهلل م  ج ء بك؟ أال أرسلت إيل فآتيك؟  وجه  الرتاب، فيخرج، فرياين، فيقول: ي  ابن

فأقول: ال، أن  أحق أن آتيك. فأسأله عن احلديث. ق ل: فبق  الرجل حتى رآين وقد اجتمع الن س 

. وقد تقوى هذا االجت ه وزاد يف عهد الت بعني وأتب عهم«. ك ن هذا الفتى أعقل من »عيل، فق ل: 

 فَعْن َأبِى اْلَع لَِيِة َق َل: كُ 
ِ
ِة َعْن َأْصَح ِب َرُسوِل اَّللَّ َواَيَة بِ ْلَبرْصَ َفَلْم َحتَّى َركِْبنَ  إِىَل  --نَّ  َنْسَمُع الرِّ

ِهِهْم.   امْلَِدينَِة َفَسِمْعنَ َه  ِمْن َأْفَوا

هنى   ( عن قت دة عن سعيد بن جبري عن ابن عمر أن النب  1/114)ويف مقدمة اجلرح والتعديل

شعبة  فقلت لقت دة ممن سمعته؟ ق ل حدثنيه أيوب السختي ين، ق ل شعبة  عن نبيذ اجلر، ق ل

فأتيت أيوب فسألته فق ل حدثنيه أبو برش، ق ل شعبة: فأتيت أب  برش فسألته فق ل أنأ سمعت 

 سعيد بن جبري عن ابن عمر عن النب  صىل اهلل عليه وسلم انه هنى عن نبيذ اجلر. 

ين فق ل: وروى ابن أيب ح تم  أيض  بسنده ع ن شعبة ق ل سألت احلكم عن دية اليهودي والنرصا

ين أربعة آالف أربعة آالف ودية  ق ل سعيد بن املسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنرصا

املجويس ثامين م ئة، فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد بن املسيب؟ فق ل: لو شئت سمعت 
= 
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 :شروط املعّدل واجلارح

 :هي. يشرتط يف املعدل واجلارح أربعة رشوط

 .ة أن يكون عدَلً  4

 .يكون َوِرعًا يمنعه الورع من التعصب واهلوى ة أن 2

 .ة أن يكون َيِقظًا غري مغّفل لئال يغرت بظاهر حال الراوي 7

ة أن يكون عارفًا بضسباب اجلرح والتعةديل لةئال جيةرح عةدَلً أو يعةّدل مةن  1

 .(1) استح  اجلرح

 :قبول اجلرح والتعديل مفّسرين أو مبهمني

 .بيان أسبااام  املراد بتفسري اجلرح والتعديل

 عد  بيان األسباب: ( 2) واملراد بإاامهام
 0

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

حدثن  عن سعيد بن املسيب عن مثله. اجلرح من ث بت احلداد، ق ل شعبة فأتيت ث بت  احلداد ف =

 . 221-223(. وراجع مل  سبق العدالة والضبط161/  1والتعديل )

 . 62، 61، ونزهة النظر ص 82انظر: املوقظة يف علم مصطلح احلديث ص  (1) 

كام سيأيت يف تفصيل ابن حجر يف قبول اجلرح  بدالً من )مبهم(. مل كلمة )جممل(قد تستع (2) 

 . 24ص 

  1- اجلرح والتعديل، هل يقبالن أو أحدمه  من غري 333/ 2يف البحر املحيط  ق ل الزركيش :

ذكر سبب، فيه خالف، منشؤه أن املعدل واملجرح هل هو خمّب فيصدق، أو ح كم ومفت فال 

يقلد؟ أحده : وهو الصحيح يقبل التعديل من غري سبب، بخالف اجلرح؛ ألن أسب ب التعديل 

ذكره ، بخالف اجلرح، فإنه حيصل بأمر واحد واالختالف يف سبب اجلرح، فربام كثرية، فيشق 

 ذكر شيئ  ال جرح فيه. 
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 :هي. وقد اختلف العلامء يف اشرتاط تفسري اجلرح والتعديل عىل مخسة أقوال

بل التعديل مبهاًم : مذهب اجلمهور ة 1 قح  ي 
 0
بل اجلرح إَّل مفرّساً   قح وَل ي 

 (1). 

 :وذلك ملا يأيت

ل  بةذكرها، يثقل ذكرها أن أسباب التعديل كثرية جداً  أ ة ّلف املعدِّ للزمةه ، فلو ك 

ِل فعل ه "يفعل كذا وكذا": أن يقول عاّدًا ما  "ويرتك كذا وكذا"، عاّدًا ما جيب عىل املعدَّ

ه ِل ترك   .(3) بخال  اجلرح فإنه حيصل بضمر واحد ،(2) جيب عىل املعدَّ

وِجِب اجلرح ب ة جلةرح بنةاء عةىل فربام أطل  أحدهم ا، وَللتال  الناس ِف م 

وَل سيام إذا كةان اإلمةا  متشةددًا ( 2) أمر اعتقده جرحًا وليب بجرح ِف نفب األمر

 .(2) متعنّتًا جيرح الراوي بام َل يكون قدحًا عند غريه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-وهذا القول أوىل ب لصواب عندن  والدليل 44ق ل اخلطيب يف الكف ية يف علم الرواية  ص :

ه العدل عليه إمج ع األمة عىل أنه ال يرجع يف التعديل إال إىل قول عدل رض  ع رف بام يصري ب

عدال واملجروح جمروح  وإذا ك ن كذلك وجب محل أمره يف التزكية عىل السالمة وم  تقتضيه 

 ح له الت  أوجبت الرجوع إىل تزكيته. 

 . 1/244، وفتح املغيث 221انظر: علوم احلديث ص  (1) 

 انظر: املصدرين الس بقني يف املواضع املذكورة.  (2) 

 . 1/312وتدريب الراوي ، 1/244انظر: فتح املغيث  (3) 

 . 221انظر: علوم احلديث ص  (2) 

من ذلك قول شعبة مل  سئل مِلَ تركت حديث فالن؟: "رأيته يركض عىل بِْرذون فرتكته".  (2) 

 . 182انظر: الكف ية يف علم الرواية ص 
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 (1) فبيان السبب مزيل هلذا اَلحتامل ومظهر لكونه قادحًا أو غري قادح 
0
. 

بل اجلرح مبهاًم وَل :ة القةول الثاي 2 قح َبل  التعديل إَّل مفرساً  ي  قح ي 
 (2). 

 :وذلك ملا ييل

 .(3) أ ة أن اجلرح إنام ي لذ من إما  عار  بضسباب اجلرح والتعديل

ل  إو  ب ة وألن أسباب التعديل يكثر التََّصنُّ   فيها والتظاهر اا فرّبام سارع املعدِّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/244انظر: فتح املغيث  (1) 

  1- ( ب ب ذكر بعض أخب ر من 321-323/ 1وقد عقد اخلطيب يف الكف ية يف علم الرواية :)

 استفرس يف اجلرح، فذكر م  ال يسقط العدالة  ومنه : 

قيل لشعبة: مل تركت حديث فالن، ق ل: رأيته يركض عىل برذون فرتكت حديثه، وتقدم أنه  -1

 ضعيف. 

يته يلعب ب لشطرنج فرتكته فلم أكتب  -2 ق ل شعبة: لقيت ن جية الذي روى عنه أبو إسح ق، فرأ

ه ثم كتبت عن رجل عنه، ق ل اخلطيب: أال ترى أن شعبة يف االبتداء جعل لعبة الشطرنج مم  عن

 جيرحه فرتكه ثم استب ن له صدقه يف الرواية، وسالمته من الكب ئر، فكتب حديثه ن زالً. 

ا   واحدً سمعت شعبة يقول سمعت من طلحة بن مرصف حديثً : ق ل أبو داود الطي ليس -3

به سألته عنه فقيل له مل ي  أب  بسط م؟ ق ل: أردت أن أنظر إىل حفظه فإن غري فيه وكنت كلام مررت 

   تركته. شيئً 

ق ل حممد بن عىل الوراق سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لص لح املري فق ل م  تصنع  -2

ف متخط مح د ق ل اخلطيب: امتخ ط مح د عند ذكره ال    عند مح د بن سلمةبص لح ذكروه يومً 

 جب رد خّبه. يو

 ق ل الغاليب: سئل حييى يعنى ابن معني عن حج ج بن الش عر، فبزق مل  سئل عنه.  -2 

 . 1/311انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 168انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (3) 
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 .(1) الثناء اغرتارًا بظاهر احلال

قب: القةول الثالث ة 3  .الن إَّل مفرّسينَل ي 

وذلك ملِا تقد  من تعليةل اشةرتاط تفسةريمها َل سةيام مة  الةتال  النةاس ِف 

وِجِب التعديل ل  بام َل يقتيض العدالة، م  وثِّ  املعدِّ فقد ي 
 (2). 

ي قبالن مبهمني :ة القةول الرابع 4
 (3). 

 .وذلك ملِا تقد  من تعليل قبوهلام وإن كانا مبهمني

 :حجر ة قول احلافظ ابن 5

 :عىل النحو التايل  0والتفصيل ِف قبول اجلرح ، قبول التعديل مبهامً 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ين بكثرة  (1)  من ذلك قول اإلم م م لك مل  سئل عن روايته عن عبد الكريم بن أيب املُخ رق: "َغرَّ

 . 1/311لوسه يف املسجد". انظر: فتح املغيث ج

من ذلك م  رواه يعقوب بن سفي ن. ق ل: "سمعت إنس نً  يقول ألمحد بن يونس: "عبد اهلل  (2) 

ُفه رافيض مبغض آلب ئه، لو رأيت حليته وخض به وهيئته لعرفت  الُعَمري ضعيف". ق ل: إنام ُيَضعِّ

 . 1/312، وفتح املغيث 112الكف ية ص  وانظر:.2/112ه ثقة". املعرفة والت ريخ أن

 ف حتج أمحد بن يونس عىل أن عبد اهلل العمرى ثقة بام ليس حجة ألن حسن مم  ق ل اخلطيب :

 ( ". 1/311يشرتك فيه العدل واملجروح. "  الكف ية يف علم الرواية )

 . 1/312انظر: فتح املغيث  (3) 

 1- خت ر احل فظ ابن حجر يف نخبته ورشحه أن : ا111يف الرفع والتكميل ص ق ل اللكنوي

ألنه مل  خىل عن التعديل ص ر يف حيز  ،التجريح املجمل املبهم يقبل يف حق من خال عن التعديل

وإم  يف حق من وثق وعدل  ،وإعامل قول املجرح أوىل من إمه له يف حق هذا املجهول ،املجهول

وغريه من عدم قبول اجلرح  حققه ابن الصالح   مل وهذا وان ك ن خم لفً فال يقبل اجلرح املجمل. 
= 
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ِرَح جممال  أ ة  قد وثقه أحد من أئمة هذا الشضن مل ي قبةل اجلةرح فيةه  إن كان َمْن ج 

ألنه قد ثبتت له رتبة الثقة فال يزحزح عنها إَّل بضمر ؛ من أحد كائنًا من كان إَّل مفرساً 

كل رجل ثبتت عدالتةه مل يقبةل فيةه )): 0من قول اإلما  أمحد وهذا مضلوذ .(1) جيل

 .(2) ((جتريح أحد حت  يبني ذلك عليه بضمر َل حيتمل غري جرحه

وذلك ألن أئمة هذا الشضن َل يوثقون إَّل من اعتربوا حاله ِف دينه ثةم ِف حديثةه 

 .(3) فال ينتقض حكم أحدهم إَّل بضمر رصيح، ونقدوه كام ينبغي وهم أيقظ الناس

ِرَح جرحا  مبهام  ب ة  بَِل فيه اجلرح وإن كان  وإن كان َمْن ج  قد لال عن التعديل ق 

لح فهةو ِف َحيِّةِز املجهةول. مبهاًم إذا صدر من إما  عار  ، وذلك ألن الراوي إذا مل ي عةدَّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فيه  أقوال  ومن ه هن  علم أن املس لة خممسةاملبهم بإطالقه لكنه حتقيق مستحسن وتدقيق حسن  =

 َخسة ولكل وجهة هو موليه  ف ستبقوا اخلريات وس رعوا إىل احلسن ت. أ. ـه. 

ف عن العمل بحديث من جرح وثمرة اخلالف بني م  اخت ره ابن الصالح من التوق قلت:       

ومذهب ابن حجر يف رد الرواية  ألنه يعتّب الراوي جمروًح ، ، فكأنه جمهولللريبة فيه    جمماًل جرًح 

فرأي ابن الصالح أقوى، ونتيجة املذهبني متق ربة، لكن تظهر ثمرة  اخلالف وقوته إذا ك ن اجلرح 

ه يف الشواهد، واألخذ بقول ابن املجمل شديًدا ف ألخذ بقول ابن حجر معن ه عدم صالحيت

 الصالح معن ه صالحية روايته يف الشواهد إذا  ج ء م  يقوهي . واهلل أعلم. 

 . 1/318تدريب الراوي  (1) 

 1-   (.2/32كام يف فتح املغيث) عبد اهلل حممد بن نرص املروزي أيبمن قول والصواب أنه 

ل من كالم أيب عبد اهلل املروزي، وورد ، قلت: وقع فيه نقل طوي6/263التهذيب هتذيب  (2) 

فيه ذكر أمحد، فلعله اشتبه عىل الشيخ هذا هبذا لشهرة اإلم م أمحد بأيب عبد اهلل، وقد رأيت الشيخ 

 الالحم علق يف الطبعة اجلديدة عليه هن  بام ح صله م ذكرن ه.

 . 1/318تدريب الراوي  (3) 



 61                                              مع التوضيح والتكميل وفوائد يف اجلرح والتعديل  

ح فيه أوو من إمهاله فإعامل  قول املجرِّ
ح تفسةري جرحةه  ،(1)  ألنةه وإنام مل ي طحلبح من املجرِّ

 .(2) ملنعت جهالة حال الراوي من اَلحتجال به  ره فكان جرحًا غري قادحةلو فس

 :الضابط لطلب تفسري اجلرح
وَل مناص من ألذ ، يرد اجلرح ة ِف كتب اجلرح والتعديل ة مبهاًم ِف الغالب

ولكن يتضكد طلب تفسري اجلرح ، تلك اجلروح املبهمة باَلعتبار لئال يتعّطل النقد

َل نطلب )): بن عيل السبكي كام قال عبد الوهاب .قرينة داعية إليه حيث توجد

ِف   ال شّكًا إما َللتال   ةةحيث حيتمل احلبل إنام نطلبه ، التفسري من كل أحد

   ادةاَلجته
0
 رية ِف اجلارحةأو لتهمة  يس 

2
أو نحو ذلك مما َل يوجب سقوط قول ، 

َ ، القاجلارح وَل ينتهي إو اَلعتبار به عىل اإلط َ َبنيح  .بل يكون َبنيح

ًا من أحبار األمة، أما إذا انتفت الظنون وانتفت التُّهم   مربًأ ، وكان اجلارح َحربح

فال نتلعثم ، أو كان املجروح مشهورًا بالضعف مرتوكًا بني النقاد، عن مظان التهمة

ِول  اجلارح إو تفسري ه ة طلٌب بل طلب التفسري منه ة واحلالة هذ، عند جرحه وَل ن حح

 .(2) ((. . . لغيبة َل حاجة إليها

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/318، وتدريب الراوي 63انظر: نزهة النظر ص  (1) 

 . 1/11انظر: لس ن امليزان  (2) 

 1- بعصبيته ألهل مذهبه وحت مله عىل غريهم أو هتمته   يف نفسه أو متهاًم عن  كونه جمروًح ي 

 .واهلل أعلم  ،جرح قرينه عن هوى

 . 22، وق عدة يف اجلرح والتعديل ص 22ـ  2/21طبق ت الش فعية الكّبى  (3) 

 2- بل الظ هر أنه ال :"( بعد أن ذكر كالم السبك 2/126فك ر )يف توضيح األ ق ل الصنع ين

 . "ألنه تفكه بعرضه بغري غرض دين جيوز لن  طلب تفسريه 



  71                                                              ضوابط اجلرح والتعديل                    

 :جواب ابن الصالح عما تضّمنته كتب اجلرح والتعديل من اجلروح املبهمة

إنةام يعتمةد النةاس ِف جةرح الةرواة ورّد : ولقائل أن يقةول )): قال ابن الصالح

 وقّلام، حديثهم عىل الكتب التي صنّفها أئمة احلديث ِف اجلرح أو ِف اجلرح والتعديل

 يتعرفون فيها لبيان السبب
0
وفالن ، فالن فعيف: بل يقترصون عىل جمرد قوهلم، 

. . . وهةذا حةديث غةري ثابةت، أو هذا حديث فعيف، ونحو ذلك. . . ليب بيشء

ي إو تعطيةل ذلةك وسةّد بةاب اجلةرح ِف ةفاشرتاط بيان السبب يفضة، ونحو ذلك

 .األغلب األكثر

فقةد اعتمةدناه ، ِف إثبات اجلرح واحلكم بهوجوابه أن ذلك وإن مل نعتمده  :قال

بناء عىل أن ذلك أوقة  عنةدنا ، ِف أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك

ثم من انزاحت عنه الريبةة مةنهم ببحةث عةن ، فيهم ريبة قوية ي وِجب  مثل ها التّوقف

ا حاله أوجةب الثقةة بعدالتةه قبلنةا حديثةه ومل نتوقةف كالةذين احةتج اةم صةاحب

 .(1) ((الصحيحني وغريمها ممن مّسهم مثل هذا اجلرح من غريهم

 :ييل وقد نوقش هذا اجلواب بام

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- وممن بني سبب جرحه للراوي يف كتبه ابن حب ن . 

ق ل: وإين ذاكر ضعف ء املحدثني وأضداد العدول من امل ضني ممن (1/2) ق ل يف املجروحني  

م القدح، وصح عندن  فيهم اجلرح، وأذكر السبب الذي من أجله جرح، والعلة أطلق أئمتن  عليه

التى هب  قدح، لريفض سلوك االعوج ج ب لقول بأخب رهم عند االحتج ج وأقصد يف ذلك ترك 

 اإلمع ن والتطويل، وألزم اإلش رة إىل نفس التحصيل. 

 . 222علوم احلديث ص  (1) 
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املنتصبني هلذا الشةضن فينبغةي  األئمةأما كال  ه َلء )): قول احلافظ ابن كثري ـ 0

واطالعهةةم ، وذلةةك للعلةةم بمعةةرفتهم، أن ي لةةذ مسةةلَّاًم مةةن غةةري ذكةةر أسةةباب

َل سيام ؛ تصافهم باإِلنصا  والديانة واخلربة والنصحوا، وافطالعهم ِف هذا الشضن

. أو نحةةو ذلةةك. . . أو كةةذاباً ، إذا أطبقةةوا عةةىل تضةةعيف الرجةةل أو كونةةه مرتوكةةاً 

فاملحةدث املةاهر َل يتخاجلةه ِف مثةل هةةذا وقفةة ِف مةوافقتهم لصةدقهم وأمةةانتهم 

تةه أهةل َل يثب": وهلذا يقول الشافعي ِف كثري من كالمه عةىل األحاديةث .ونصحهم

 .(1) ((ويرّده وَل حيتج به بمجرد ذلك. "العلم باحلديث

بَِل اجلرح فيه جمماًل  )) :ـ قول احلافظ ابن حجر 2 إن لال املجروح عن التعديل ق 

 .(2) ((غري مبني السبب إذا صدر من عار 

وبذلك ينحرص احتامل زوال الريبة ِف ح  من وثَّقه أئمة وفةعّفه آلةرون دون 

 .تضعيفه أو لال عن التعديل م  وجود اجلرح فيه من اتفقوا عىل

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 64اختص ر علوم احلديث ص  (1) 

 . 63نزهة النظر ص  (2) 
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 0 تعارض اجلرح والتعديل
 :مها. لتعارض اجلرح والتعديل صورتان

 .ة أن يكون تعارفهام بصدورمها من إمامني فضكثر 4

 .ة أن يتعارفا وقد صدرا من إما  واحد 2

 .اجلرح املفرّس : واملراد باجلرح هنا

 م  التعديل بصدورمها مةن إمةامني فةضكثر فمةذهب فإذا تعار  اجلرح املفرّس 

لني عىل عةدد  ،(2) عىل التعديل مطلقاً ( 1) اجلمهور تقديم اجلرح سواء زاد عدد امل عدِّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  1-  عند تع رض اجلرح والتعديل  البد من أن نتأكد من حقيقة التع رض فقد يكون التع رض

 حقيق ، وقد يكون ومهيً   فال يكون هن ك تع رض. 

واعلم أن التع رض بني التعديل والتجريح إنام  (:2/116يف توضيح األفك ر) ق ل الصنع ين 

 حقيقة التع رض إذ الكالم يف ذلك وهو م  يتعذر فيه اجلمع بني يكون تع رض  عند الوقوع يف

   يرفع ذلك فال تع رض البتة.القولني أم  إذا أمكن معرفة م

 . 222، وعلوم احلديث ص 166و 162انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (1) 

م فيهام التعديل عىل اجلرح املفرسر  (2)   ومه : استثنى الفقه ء من ذلك ح لتني ُيقدر

ل: )عرفت السبب الذي ذكره اجل رح يف الراوي ولكنه ت ب منه وحسنت ح له  -أ ـ إذا ق ل املعدِّ

 (. -عىل خالف  يف الت ئب من الكذب عىل النب  

ُل كالَم اجل رح بطريق معتّب يدل يقينً  عىل بطالن سبب اجلر ح وكون اجل رح ب ـ إذا نفى املعدِّ

ُل اجل رح: وامهً  فيام ق له.كام لو ق ل : أن  رأيته حي  بعد ذلك )إن فالنً  قتل فالنً  يوم كذا، فق ل املعدِّ

 . 1/311، وتدريب الراوي 1/316، وفتح املغيث222ص  حم سن االصطالح اليوم(.انظر:
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حني أو نقص عنه أو استويا امل جرِّ
وذلك ألن م  اجلارح زيةادَة علةم  بخفةي حةال  .(1) 

ٌق للم ل  فاجلةارح مصةدِّ ل ِف احلةال الظةاهرة ومبةنّي حلةال الراوي مل يطَّل ح عليها املعدِّ عةدِّ

 .0 (2) الراوي اخلفية

لني عىل عدد اجلارحني هي  :وثمة ثالثة أقوال أخرى فيام إذا زاد عدد املعدِّ

 .(3)((  ي قّد  التعديل عىل اجلرح )):عن طائفة من أهل العلم ما حكاه اخلطيب البغدادية  4       

لني تقوي حاهلم وتوجب العمل بخربهم إذ الكثرة تفيد غلبة  وذلك ألن كثرة املعدِّ

وقلة اجلارحني ت َضعِّف لربهم، الظن بثبوت ذلك احلكم
 (2 ) 2. 

قّد  قول  األحفظ من األئمة املختلفني)): ما حكاه البلقينية  2  (( ي 
(2). 

ويمكن توجيهه بضن األئمة ليسوا عىل درجة واحدة من اَلطالع عةىل أحةوال الةرواة 

ومنهم من تكّلةم ِف كثةري ، وأيب حاتم، كابن معني، هم من تكّلم ِف أكثر الرواةبل من، عاّمة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/312انظر: فتح املغيث  (1) 

 . 222، وعلوم احلديث ص 162انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (2) 

      1- (: التجريح يغلب التعديل؛ ألنه علم زائد عند 121/ 2)يف اإلحك م د ق ل ابن حزموق

 املجرح مل يكن عند املعدل، وليس هذا تكذيبً  للذي عدل، بل هو تصديق هلام مًع . 

 . 166انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (3) 

 . 1/316، وفتح املغيث 166انظر: الكف ية يف علم الرواية ص  (2) 

      2-  لني، وإن كثروا ليُسوا خيُّبوَن عن ق ل اخلطيُب ُه؛ ألنَّ املعدِّ َ : وهذا خطٌأ وُبْعٌد ممَّْن تومهَّ

َعَدِم م  أخَّب به اجل رُحوَن ولو أخّبوا بذلك وق لوا نشهد أن هذا مل يقع منه خلرجوا بذلك من إن 

جيوز وقوعه وان مل يعلموه يكونوا أهل تعديل أو جرح ألهن  شه دة ب طلة عىل نفى م  يصح و

 .فثبت م  ذكرن ه

 . 222انظر: حم سن االصطالح ص  (2) 
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، ومنهم من تكّلةم ِف الرجةل بعةد الرجةل، وشعبة بن احلجال، كاإلما  مالك، من الرواة

وقد يكون فيهم مةن هةو أكثةر معرفةة بحةال  ،(1) واإلما  الشافعي، كسفيان بن عيينة

 .ذلك الراوي بخصوصه

أ ام يتعارفان فال يقّد  أحدمها عىل )): عن ابن احلاجب لسخاويما حكاه اة  7

 ((اآللر إَّل بمرجح
ل زيادَة قوة  بالكثرة ومة  اجلةارح زيةادة قةوة ، (2) وذلك ألن م  املعدِّ

 .(3) باَلطالع عىل الباطن

لكةن ذلةك لةيب عةىل ، أن األصل تقديم اجلرح املفرس عىل التعديل: والةراج 

 .-كام سيضيت بعون اهلل تعاو-د بضوابط اجلرح والتعديل بل هو مقيَّ ، إطالقه

وأّما إذا تعار  اجلرح املبهم م  التعديل فقد حك  السخاوي عن أيب احلجال 

قّد  عىل اجلرح املبهم)): املّزي وغريه  ((أن التعديل م 
(2 ). 

لكن ليب ذلك عىل إطالقه أيضًا فإن توثي  اإلما  املتساهل َل ي قّد  عةىل جةرح 

 .إلما  املعتدلا

 :مها. فلذلك حالتان, وأما إذا تعارض اجلرح والتعديل الصادران من إمام واحد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 128انظر: ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص  (1) 

ل بطريق 1/318فتح املغيث  (2)  َ السبب ونف ه املعدِّ . ونص عب رة ابن احل جب: "أم  لو َعنيَّ

 . 81واألمل ص  يقين  فيتع رض ن ف لرتجيح". منتهى السؤل

 . 1/318انظر: فتح املغيث  (3) 

 . 1/316انظر: فتح املغيث  (2) 

 -  ( واجلرح غري املفرس قد تقدم يف القواعد البحث فيه وأن 2/248)املعلم  يف التنكيلق ل

التحقيق أنه مقبول من أهله إال أن يع رضه توثيق أثبت منه، وب جلملة ف لذي خيشى من جرح 

 . ـهاأو ترجح أنه أخطأ مل يؤخذ به" جلرح الذي مل يفرس هو اخلطأ فمتى تبني املخ لف ومن ا
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فالعمـل , أن يتبني تغري  اجتهاد اإلمام يف احلكم عىل ذلـك الـراوي:احلالةة األوىل

 . حينئذ عىل املتأخر من قوليه

 : ومن ذلك
0
وري ِف ترمجة ثةواب بةن عتبةة   سةمعت حيية )): قول عباس الدُّ

نحت  كتبت  عن أيب زكريا "شيخ صدق": يقول أنةه ، فيةه شةيئاً ( حيي  بن معةني) فإن ك 

(( فقد رج  أبو زكريا وهذا هو القول األلري من قوله، فعيف
(1). 

 .أن ال يتبني تغريُّ  اجتهاد اإلمام يف حكمه عىل الراوي:واحلالة الثانية

 :فالعمل عىل الرتتيب التايل 

 القولني إن أمكن ي ْطلب  اجلمع بني أ ـ
 2

ةبيًا ،  كضن يكون التوثي  أو التضةعيف نِسح

ل قد يقول، َل مطلقاً  حتجُّ بحديثه وإنام ذلةك ( فالن ثقة): فإن املعدِّ وَل يريد به أنه ممن حي 

 عىل حسب ما هو فيه ووجه الس ال له

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
   1- :كيف  ومنه أيض  م  يف ترمجة  احلكم بن عطية: سأل  املروذي اإلم م أمحد فق ل: قلت له

الذي روى عن ث بت. ق ل: قد ك ن عندي ليس به بأس، ثم  هو؟ ق ل: البرصي؟ قلت: نعم،

 (. 22-23)صيث من كري، وكأنه ضعفه. )بحر الدم( بلغن  أنه حدث بأح د

 . 2/262الت ريخ  (1) 

 2-  (: عبد العزيز بن املخت ر البرصي وثقه 214ومث ل ذلك م  ج ء يف مقدمة فتح الب ري )ص

 ابن معني يف رواية ابن اجلنيد وغريه. وق ل يف رواية ابن أيب خيثمة عنه ليس بشئ. 

احلديث ثقة، ووثقه العجيل، وابن الّبق ، والنس ئ ، وق ل ابن حب ن  وق ل أبو ح تم: مستوى       

يف الثق ت: خيطئ. قلت )ابن حجر(: احتج به اجلامعة، وذكر ابن القط ن الف يس: أن ابن معني 

 بقوله يف بعض الرواي ت: " ليس بشئ " يعن  أن: أح ديثه قليلة. 
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َرن  بالضعفاء   فقد ي سضل  عن الرجل الفافل املتوسط ِف حديثه في قح
 0

مةا : فيقةال، 

 (1) يريد أنه ليب من نمط من ق رَن به( فالن ثقة): فيقول؟تقول ِف فالن وفالن وفالن

رن  بضوثَ  منه فيقول ةِرَن بةه ِف السة ال( فالن فعيف): وقد ي قح فةإذا ، أي بالنسبة ملن ق 

  .سئل عنه بمفرده بنيَّ حاله ِف التوسط

 ليب بةه )): فقال. الرمحن عن أبيه فقد سضل عثامن الدارمي حيي  بن معني عن العالء بن عبد

ي: قلت: قال. بضس  ((سعيد أوث  والعالء فعيف: فقال؟ هو أحب إليك أو سعيد املقحرب 
(2). 

ي وليب تضعيفًا مطلقاً  رب   .(3) فتضعيف ابن معني للعالء إنام هو بالنسبة لسعيد املقح

ن يكون بعةض  كض، ط لِب الرتجيح بني القولني بالقرائن, إذا مل يمكن اجلمع ب ـ

 فتقدَّ  رواية  املالز  عىل رواية غريه، تالميذ اإِلما  أكثر مالزمة له من بعض
 2

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- ي ق ل سئل ابن معني عن حممد بن إسح ق ( أن الدور1/16) ومن ذلك م  يف لس ن امليزان

فق ل: ثقة، فحكى غريه عن ابن معني أنه سئل عن ابن إسح ق وموسى بن عبيدة الربذي أهيام 

أحب إليك؟ فق ل ابن إسح ق ثقة. وسئل عن حممد بن إسح ق بمفرده، فق ل صدوق وليس 

ل عقيل ال بأس به، وهو بحجة. ومثله أن أب  ح تم قيل له أهيام أحب إليك يونس أو عقيل؟ فق 

يريد تفضيله عىل يونس، وسئل عن عقيل، وزمعة بن ص لح، فق ل عقيل: ثقة متقن. وهذا حكم 

عىل اختالف السؤال وعىل هذا حيمل أكثر م  ورد من اختالف كالم أئمة أهل اجلرح والتعديل 

 (. -1/226) يف وقت وجرحه يف وقت آخر. .وراجع التعديل والتجريح للب ج ممن وثق رجالً 

 . 1/16انظر: لس ن امليزان  (1) 

 . 162ـ  163ت ريخ عثامن بن سعيد الدارم  عن أيب زكري  حييى بن معني ص  (2) 

 . 1/366انظر: فتح املغيث  (3) 

  2-منهم عبد اهلل بن اإلم م أمحد فتقدم روايته عن أبيه لطول مالزمته له. و 
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وري عن ابن معني لطول مالزمته له   .(1) كام هو الشضن ِف تقديم رواية عباس الدُّ

إذا مل توجد قرينة خاصة يرّجح هبا فيؤخذ بأقرب القـولني إىل أقـوال أهـل ة جـ 

 .قوال األئمة املعتدلنيوباأللص أالنقد 

 .د ـ إذا مل يتيّّس ذلك كله فالتوقف حت  يظهر مرّجح

 :من ضوابط تعارض اجلرح والتعديل

 ر ةعند تعةار  اجلةرح والتعةديل تقةديم اجلةرح املفسة األصل املعترب
0

عةىل 

ولكةن هةذا األصةل تقّيةده فةوابط ، وتقديم التعديل عىل اجلةرح املةبهم، التعديل

نايا كال  األئمة عند املوازنة بني اآلراء املختلفة ِف توثية  الةراوي متعددة توجد ِف ث

 :ومن أهم تلك الضوابط ما ييل .وتضعيفه

 :هي(3) فإ م عىل ثالثة أقسا ( 2) ـ اعتبار مناهج األئمة يف جرحهم وتعديلهم 0 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 قلني ألحد القولني عن اإلم م، وكون أحد القولني أصح : كثرة النومن قرائن الرتجيح أيض ً  (1) 

 إسن دًا إىل ذلك اإلم م من القول اآلخر. 

 1- من املؤلف رمحه اهلل نظر، فإن تقديم اجلرح املفرس عىل التعديل واإلطالق  يف هذا اإلطالق

وذلك  بل األصل اجلمع بني أقوال األئمة يف شأن الراوي، ،بأنه  األصل املعتّب ليس كذلك

 بتنزيل كل قول عىل أمر خ ص.

 عند هذا اجلمع  م  سيأيت مم  سيذكره املؤلف يف هذا الفصل.  ومن األمور الت  جيب مراع هت 

 : ُتعرف من هج األئمة بطريقني (2) 

ء   عىل ذلك.  -ك لذهب  وابن حجر-نص األئمة ذوي التتبع واالستقرا

 اجلرح والتعديل.  الدراس ت املع رصة جلهود األئمة ومن هجهم يف

، 83، واملوقظة 116، 124ـ  128انظر: ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص  (3) 

 . 132، واملتكلمون يف الرج ل ص 1/282والنكت عىل كت ب ابن الصالح 
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، ثيغمز الراوي بالغلطتني والثال، ِف اجلرح متثبٌِّت ِف التعديل أ ة من هو متعنٌِّت 

َلنيِّ  بذلك حديثه بن سعيد  وحيي ، (هة414ت ) شعبة بن احلجال: ومن ه َلء. وي 

 ،(هة233ت )وأبو حاتم الرازي،(هة277ت )وحيي  بن معني،(هة433ت )القطان

  (1) ( هة747ت) والنسائي
0
. 

، (هة414ت ) سفيان الثوري: ومنهم. ب ة من هو معتدل ِف التوثي  منصف ِف اجلرح

، (هة271ت ) وابن املديني، (هة274ت ) وابن سعد، (هة433ت ) بن مهديوعبد الرمحن 

، (هة211 ت) وأبو زرعة الرازي، (هة211ت) والبخاري، (هة214ت ) واإلما  أمحد

 .(هة731ت ) والدارقطني، (هة711ت ) وابن عدي، (هة231ت ) وأبو داود

 ( 2) أيب احلسةةن أمحةةد بةةن عبةةد اهلل العجةةيل: جةةة ة مةةن هةةو متسةةاهل مثةةل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 من النق د من اشتهر ب لتعنرت يف جرح أهل بلد معني. ومن أوئلك:  (1) 

 ـه( يف جرحه ألهل الكوفة. 224اجلوزج ين )ت أ ـ أبو إسح ق إبراهيم بن يعقوب 

 ـه( يف جرحه ألهل الش م. 283ب ـ عبد الرمحن بن يوسف بن ِخراش البغدادي )ت

ن   . 1/11انظر: لس ن امليزا

 1-  وابن القط ن.   -3واألزدي. -2زكري  بن حييى الس ج .  -1 :  ومن املتشددين  أيًض 

( "قد ك ن يف العقييل تشدد م  ينبغ  2/264م  يف التنكيل )والعقييل: ق ل العالمة املعل -2     

 التثبت فيام يقول من عند نفسه يف مظ ن تشدده، فأم  روايته فه  مقبولة عىل كل ح ل". 

( "وعثامن عىل قلة كالمه يف 1/221عثامن بن أيب شيبة: ق ل العالمة املعلم  يف التنكيل ) -2     

 الرج ل يتعنت".. 

ء كتوثيق ابن ق ل الش (2)  يخ عبد الرمحن بن حييى املعلم : "توثيق العجيل وجدته ب الستقرا

ر الك شفة ص   . 62حب ن أو أوسع". األنوا

: "العدل من مل ُيْعرْف فيه اجلرح"، فإهن  22وتس هل ابن حب ن يرجع إىل ق عدته املتقدمة ص       

 . 1/12امليزان  تقتيض توثيق كثري من جمهويل احل ل عند غريه. انظر: لس ن
= 
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( هةةة711ت)وابةةن حبةةان، (هةةة233ت ) وأيب عيسةة  الرتمةةذي، (هةةة214ت)

  وأيب عبةةد اهلل احلةةاكم ،(1) ِف بعةةض األوقةةات( هةةة731 ت)والةةدارقطني
0
ت )

 .(هة113ت ) وأيب بكر البيهقي،  (هة141

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

بشأن توثيق العجيل قول عبد العليم البستوي: ". . . تبنير يل بعد دراسة  ويوضح كالم املعلم       =

            تراجم كثري من الرواة أن اإلم م العجيل كثرياً م  يتفق مع ابن حب ن يف توثيق أن س ذكرهم 

عجيل بتوثيقهم ولكنه ـ أي العجيل ـ خيتلف أبو ح تم وغريه يف املج هيل أو سكتوا عليهم، وجيزم ال

عن ابن حب ن يف أن ابن حب ن يتشدد أو يتعنرت يف اجلرح بخالف العجيل، فإنه يتس مح مع 

 الضعف ء أيضً ، فيعطيهم مرتبة أعىل مم  هم فيه عند النق د اآلخرين. 

 ويظهر تس هل العجيل يف األمور الت لية: 

 فمن دونه. أوالً: إطالق )ثقة( عىل الصدوق 

 ث نيً : إطالق )ال بأس به( عىل من هو ضعيف. 

 ث لثً : إطالق )ضعيف( عىل من هو ضعيف جدًا أو مرتوك. 

 رابعً : توثيق جمهويل احل ل، ومن مل يروعنه إالر راو واحد. 

 . 126ـ 1/122 حتقيق كت ب معرفة الثق ت

 .83القيد احل فظ الذهب . انظر: املوقظة ص  ذكر هذا (1) 

فقد ارتفعت جه لته  من روى عنه ثقت ننقله السخ وي من قول الدارقطن : مم  يوضح ذلك م  و

 . 1/321. فتح املغيث وثبتت عدالته

 1- (: وذكرهم للح كم ب لتس هل إنام خيصونه  263-262/ 2)ق ل العالمة املعلم  يف التنكيل

فيه  فيام أعلم، وهبذا يتبني أن التثبث  ب ملستدرك  فكتبه يف اجلرح والتعديل مل يغمزه أحد بيشء مم 

بام وقع له يف  املستدرك وبكالمهم فيه ألجله إن ك ن إلجي ب الرتوي يف أحك مه الت  يف املستدرك  

وإن ك ن للقدح يف روايته أو يف أحك مه يف غري  املستدرك  يف اجلرح والتعديل ونحوه  ،فهو وجيه

  م الدليل عىل أنه أخط  فيه وقبول م  عداه. فال وجه لذلك، بل ح له ذلك إطراح م  ق
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 وفائدة هذا التقسيم
 0

 .النظر ِف أقوال األئمة عند إرادة احلكم عىل الراوي: 

فإنةه ي عةضُّ عليةه بالنواجةذ لشةدة تثب ةتِهم ِف ، ن املتشـددينفإذا جاء التوثيق م

ا بةام جيةرح ةرً التوثي  إَّل إذا لالف اإلمجاع عىل تضعيف الراوي أو كان اجلرح مفسة

حوا أحدا  من الرواة، فإنه يقد  عىل التوثي  نظر هل وافقهم أحد ، ولكن إذا جرَّ فإنه ي 

مل ي وثِّة  ذلةك الةراوي أحةٌد مةن فإن وافقهم أحد عىل ذلك التضةعيف و؟.عىل ذلك

اق فهو فعيف فإنةه َل ي لةذ بقةوهلم عةىل ، وإن مل يوافقهم أحد عىل التضعيف، احل ذَّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 1- : م  اشتهر من أن فالنً  من األئمة مسهل، وفالنً  مشدد ليس عىل  لكن يقول املعلم

إطالقه، فإن منهم من يسهل ت رة ويشدد ت رة، بحسب أحوال خمتلفة. ومعرفة هذا وغريه من 

ء ب لغ ألحك مهم، مع التدبر ا لت م. صف ت األئمة الت  هل  أثر يف أحك مهم ال حتصل إال ب  ستقرا

ئد املجموعة  :ومن أمثلة ذلك .8 ص  مقدمة الفوا

: ن  حممد بن حييى، أخّبين يوسف بن موسى التسرتي، ق ل 1/66م  يف اجلرح والتعديل -1 

سمعت أب  داود يعنى الطي ليس يقول: سمعت عبد الرمحن بن مهدي يقول: سمعت سفي ن 

 انتهى.أيت أورع من ج بر اجلعف  يف احلديث.الثوري يقول: م  ر

ً املتهم ب لكذب.    فهذا  سفي ن الثوري قد تس هل جدًا يف التوثيق! ، حت  أنه وثق ج برا

(: ق ل أمية بن خ لد قلت لشعبة: م لك ال حتدث عن عبد 216/  2)ويف  رشح علل الرتمذي-2

حممد بن عبيد اهلل العرزم  وتدع  امللك بن أيب سليامن؟ ، ق ل تركت حديثه، قلت: حتدث عن

 عبد امللك بن أيب سليامن، وك ن حسن احلديث. 

فه هن  تشدد شعبة يف أمر عبد امللك بن أيب سليامن، وتس هل يف أمر حممد بن عبيد اهلل العرزم ، 

(: قد أس ء شعبة يف 11/342ق ل اخلطيب يف ت ريخ بغداد )ولذا وع مة النق د عيل خالفه يف هذا. 

ي ره حيث حدث عن حممد بن عبيد اهلل العرزم ، وترك التحديث عن عبد امللك بن أيب اخت

سليامن ألن حممد بن عبيد اهلل مل ختتلف األئمة من أهل األثر يف ذه ب حديثه وسقوط روايته وأم  

 عبد امللك فثن ؤهم عليه مستفيض وحسن ذكرهم له مشهور. 

ه أبو  ( ترمجة:2/624ويف املغن  يف الضعف ء )-3 يعقوب بن حممد الزهري املدين مشهور، قوا

 ح تم مع تعنته يف الرج ل وضعفه أبو زرعة وغريه وهو احلق م  هو بحجة. 
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بل إن عارفه توثي  من معترب فال يقبةل ذلةك اجلةرح ، ولكن ال يطرح مطلقا  ، إطالقه

ن بيان  فال يكفي أن يقول ذلك دو "إنه فعيف": فإذا قال ابن معني يف راوٍ  .إَّل مفرّساً 

توقَّف ِف تصحيح حديثه وهةو ، لسبب تضعيفه وغريه  قد وّثقه بل مثل هذا الراوي ي 

 .(1) كام قاله احلافظ الذهبي. إو احلسن أقرب

نظر وإذا جاء التوثيق من املتساهلني هل وافقهم أحد من األئمة اآللرين . فإنه ي 

م بذلك التوثية  فإنةه َل وإن انفرد أحده، فإن وافقهم أحد أ ِلَذ بقوهلم؟. عىل ذلك

ي سلَّم له فإن من عادة ابن حبان توثي  املجاهيل
 (2). 

بل منهم من يتساهل م  الضعفاء أيضًا ، وأما اجلرح فليسوا فيه عىل منهج واحد

ولةذلك يتعّقبةه الةذهبي عةىل . ومنهم من يتعنّت أحيانًا كةابن حبةان .(3) كالعجيل

فإنه ي عتمةد عةىل أقةواهلم ِف . تدلون املنصفونوأما املع .(2) التعنت ِف مواف  كثرية

ـاحلكم عىل الرواة جرحًا وتعةدياًل مةا مل ي عةار  تةوثيقهم بجةرح  لةال مةن ر ـمفسر

 .التعنّت والتشدد فإنه يقد  عىل التوثي 

 : كل طبقة من طبقات نّقاد الرجال ال ختلو من متشدد ومتوسط ـ 2

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 124ـ  128انظر: ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص  (1) 

  .121-121سيأيت ذكره  ص توثيق ابن حبَّ ن عىل َخس مراتب.  (2) 

 . 68انظر ص  (3) 

 من تعقب ت الذهب  يف كت به )ميزان االعتدال( جلرح ابن حب ن م  ييل: ( 2) 

َب الثقة حتى كأنه ال يدري م   1/262أ ـ قوله  ام َقصَّ يف ترمجة أفلح بن سعيد املدين: "ابن حب ن ُربَّ

 .من رأسه"خيرج 

 ف قصر ب". يف ترمجة سعيد بن عبد الرمحن اجلُمِح : "وأم  ابن حب ن فإنه َخسَّ 2/128ب ـ وقوله

 .يف ترمجة سويد بن عمرو الكلب : "وأم  ابن حب ن فأرسف واجرتأ" 2/223 جـ ـ وقوله
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 .وشعبة أشّدمها ,وسفيان الثوري, شعبة بن احلجاج: فمن األوىل

 .وحيي  أشد من عبد الرمحن, وعبد الرمحن بن مهدي, حيي  القطان: ومن الثانية

 .وحيي  أشد من أمحد, واإلمام أمحد, حيي  بن معني: ومن الثالثة

 .(1) وأبو حاتم أشد من البخاري, والبخاري, أبو حاتم الرازي: ومن الرابعة

 أقوال النّقاد من الطبقةة الواحةدة ِف طلب املقارنة بني، والفائدة من معرفة ذلك

 .حكمها عىل الراوي

عبد الرمحن بن مهدي كان هو وحيي  القطان قد انتدبا لنقد )): قال احلافظ الذهبي

بحاًل وعلاًم وفضالً ، الرجال فمن جرحاه َل يكاد ة واهلل ة ينحدِمل  ، وناهيك اام جاللة ون 

ت هةد ِف أمةره ونةزل عةن وم، ومن وّثقاه فهو احلّجة املقبول، جرحه ن التلفا فيةه اجح

 .(2)(( . . . درجة الصحيح إو احلسن

ِِشَ أن يكـون باعثـه االخـتالف يف االعتقـاد أو  4 توقف يف قبول اجلرح إذا خ  ـ ي 

وممن ينبغةي أن يتوقةف ِف قبةول قولةه ِف  )): قال احلافظ ابن حجر .املنافسة بني األقران

ه عداوة سببها اَللتال  ِف اَلعتقاد فةإن احلةاذق إذا اجلرح من كان بينه وبني من جرح

ألهل الكوفة رأى العجب وذلك لشةدة انحرافةه ( 3) تضمل ثلحب أيب إسحاق اجلوزجاين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/282النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 

 . 116ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص  (2) 

نَّ (3)  ة، ح فظً  ق ل ابن حب ن: "ك ن حريزي املذهب، ومل يكن بداعية إليه، وك ن صلبً  يف السُّ

 . 82-8/81الثق ت . للحديث، إالر أنه من صالبته، ُربَّام ك ن يتعدى طوره" 
= 
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فرتاه َل يتوّقف ِف جرح من ذكةره مةنهم بلسةان ذلة  ، ِف النصب وشهرة أهلها بالتشيّ 

، وعبيةد اهلل بةن موسة ، عةيموأيب ن، حت  أنه ألذ ي لنيِّ  مثل األعمش( 1) وعبارة طلقة

فهذا إذا عارفةه مثل ةه أو أكةرب  منةه فوّثة  رجةاًل  .وأساطني احلديث وأركان الرواية

. فّعفه ق بل التوثي 
 0

عبةد الةرمحن بةن يوسةف بةن ِلةراث املحةدث  :ويلتحق به، 

في تةضنَّ  ِف جرحةه ألهةل الشةا  ، بةل ن سةب إو الةرفض، فإنه من غالة الشيعة، احلافظ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ة ألف ظه عىل كل من ُنِسَب إىل بدعة، وأن ذلك ليس خ صً  ب لكوفيني املتشيعني.  = ُ شدر وهذا ُيَفرسِّ

 كت به يف -رمحهم اهلل تع ىل-انظر كالمه يف أيب يوسف وحممد بن احلسن ص حب  اإلم م أيب حنيفة 

 أحوال الرج ل. 

 من عب رات اجلوزج ين )زائغ س قط( و )مفرت( و )زائغ عن احلق(.  (1) 

 . 12، 22، 21انظر: أحوال الرج ل ص 

 1- (( ينبغ  أن يتوقف))" قول ابن حجر: (:11- 1/24)ق ل اإلم م املعلم  يف  التنكيل

. ..فهذا إذا ع رضه مثله.))مل.وقوله: مقصودة كام ال خيف  التوقف عىل وجه التأين والرتوي والتأ

حمله م  هو الغ لب من أن ال يلزم من إطراح اجلرح نسبة اجل رح إىل افرتاء الكذب،  ((قبل التوثيق

أو تعمد احلكم ب لب طل، أو الغلط الف حش الذي يندر وقوعه، فأم  إذا لزم يشء من هذا فال 

 ت تلك النسبة. حميص عن قبول اجلرح إال أن تقوم بينة واضحة تثب

وقد تتبعت كثرياً من كالم اجلوزج ين يف املتشيعني فلم أجده متج وزًا احلد، وإنام الرجل مل        

فيه من النصب يرى التشيع مذهبً  سيئً ، وبدعة ضاللة وزيغً  عن احلق وخذالنً ، فيطلق عىل 

ونحو ذلك، وكالمه يف (( يسء املذهب -زائغ عن القصد ))املتشيعني م  يقضيه اعتق ده كقوله: 

األعمش ليس فيه جرح بل هو توثيق وإنام فيه ذم ب لتشيع والتدليس وهذا أمر متفق عليه أن 

األعمش ك ن يتشيع ويدلس، وربام دلس عن الضعف ء، وربام ك ن يف ذلك م  ينكر، وهكذا كالمه 

 بأشد من كالم اجلوزج ين.  يف أيب نعيم، فأم  عبيد اهلل بن موسى فقد تكلم فيه اإلم م أمحد وغريه

وتكلم اجلوزج ين يف ع صم بن ضمرة وقد تكلم فيه ابن املب رك وغريه واستنكروا من حديثه       

، غ ية األمر أن اجلوزج ين هول وعىل 21ص  3ج  "سنن البيهق "م  استنكره اجلوزج ين راجع 

 ـها.م خيرج من كالم أهل العلم. . . كل ح ل فل
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 ة البينة ِف اَلعتقادللعداو
 0

. 

ريني ةفكثريًا ما يق  بني العصة، ما يكون سببه املنافسة ِف املراتب ويلتحق بذلك

ل، هلذا وغريه( 1) اَللتال  والتباين تضمَّ تضنَّ  فيه وي   .(2)(( . . . فكل هذا ينبغي أن ي 

غي أن كثري من كال  األقران بعضهم ِف بعض ينب. . . )): وقد قال احلافظ الذهبي

وى وي طرح وَل جيعل طعنًا ويعامل الرجل بالعدل والقسط رح  .(3)((  ي طوى وَل ي 

قد يكون نفب  اإلما    )) أنه، ما ذكره احلافظ الذهبي أيضاً  ونظري ذلك يف التوثيق

 .(2)((  فيام واف  مذهبه أو ِف حال شيخه ألطف منه فيام كان بخال  ذلك

ولةذلك َل ، اضت عدالته واشـتهرت إمامتـهال يقبل اجلرح يف حق من استف ـ 3

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 1-  يف  ق ل ابن عدي. م  ج ء يف ترمجة أمحد بن الفرات أيب مسعود الرازي ذلكومن أمثلة

(: سمعت أمحد بن حممد بن سعيد يقول: سمعت ابن خراش حيلف ب هلل: " إن 1/141الك مل )

وهذا الذي ق له ابن خراش عود أمحد بن الفرات يكذب متعمدًا". فتعقبه ابن عدي فق ل: "أب  مس

 ". منكرة، وهو من أهل الصدق واحلفظ  أعرف أليب مسعود روايةأليب مسعود هو حت مل، وال

فق ل: ذكره ابن عدي فأس ء فإنه م  أبدى شيئ  غري أن ابن عقدة  وترجم له الذهب  يف امليزان    

ال  :روى عن ابن خراش وفيهام رفض وبدعة ق ل: إن ابن الفرات يكذب عمدًا، وق ل ابن عدي

( ق ل 1/261فبطل قول ابن خراش. امليزان ) -أي الذهب ()-عرف له رواية منكرة. قلت:أ

 : فآذى ابن خراش نفسه بذلك. -)كام يف هتذيب التهذيب(-الذهب : 

علل ابن الصالح لصدور اجلرح بني بعض األقران من األئمة بأن عني السخط ُتْبِدي  (1) 

ك يقع من اإلم م مس وي هل  يف الب طن خم رج صحيحة َتْعَمى عنه  بحج ب السخط ال أن ذل

دًا لقدح يعلم بطالنه. علوم احلديث ص   . 241َتَعمُّ

 . 1/11لس ن امليزان  (2) 

َم فيه وهو ُمَوثَّق ص  (3)   . 21ذكر أسامء من ُتُكلِّ

 . 82املوقظة ص  (2) 
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لتفت إو كال  ابن أيب ذئب ِف اإِلما  مالك  ي 
 0

بةن  وَل إو كال  النسةائي ِف أمحةد، 

 صالح املرصي
 2

ألن ه َلء أئمة مشهورون صار اجلارح هلم كاآليت بخرب غريةب ، 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- ( :فق ل: البيع ن ب خلي رق ل أمحد بن حنبل: بلغ ابن أيب ذئب أن م لكً  مل يأخذ بحديث .)

 ب فإن ت ب، وإال رضبت عنقه. ثم ق ل أمحد: هو أورع وأقول ب حلق من م لك. يستت 

: لو ك ن ورعً  كام ينبغ  مل  ق ل هذا الكالم القبيح يف حق إم م عظيم -)أي الذهب (-قلت:        

عىل  (حتى يتفرق ) :ومحل قوله ،فاملك إنام مل يعمل بظ هر احلديث ألنه رآه منسوخً ، وقيل عمل به

فإن أص ب ازداد  ،فاملك يف هذا احلديث ويف كل حديث له أجر وال بد ،لفظ ب إلجي ب والقبولالت

ن  ،وإنام يرى السيف عىل من أخطأ يف اجته ده احلرورية ،أجرا آخر وبكل ح ل فكالم األقرا

بعضهم يف بعض ال يعول عىل كثري منه فال نقصت جاللة م لك بقول ابن أيب ذئب فيه وال ضعف 

ابن أيب ذئب بمق لته هذه بل مه  ع مل  املدينة يف زم هنام ريض اهلل عنهام، ومل يسنده  اإلم م  العلامء

 أمحد فلعله  مل تصح. 

تذكرة  - 2/311وانظر: املقصد األرشد   123-122/ص6سري أعالم النبالء جانظر:           

، طبق ت 1/234د  العلل ومعرفة الرج ل لإلم م أمح  2/311ت ريخ بغداد  -1/142احلف ظ 

 1/381املعرفة والت ريخ  للفسوي  -1/221احلن بلة أليب يعىل  

 2- أمحد بن ص لح املرصي أبو جعفر بن الطّبي 381ص  ق ل احل فظ يف مقدمة فتح الب ري :

أحد أئمة احلديث احلف ظ املتقنني اجل معني بني الفقه واحلديث أكثر عنه البخ ري وأبو داود 

 يف كثري من أح ديث أهل احلج ز ووثقه أمحد بن حنبل وحييى بن معني فيام نقله واعتمده الذهيل

 عنه البخ ري وعيل بن املدين  وابن نمري والعجيل وأبو ح تم الرازي وآخرون. 

وأم  النس ئ  فك ن يسء الرأي فيه ذكره مرة فق ل: ليس بثقة وال مأمون. أخّبين مع وية بن   

ف رأيته خيطئ يف اجل مع ني عن أمحد بن ص لح فق ل كذاب يتفلسص لح ق ل سألت حييى بن مع

ف ستند النس ئ  يف تضعيفه إىل م  حك ه عن حييى بن معني، وهو وهم منه محله عىل  .ـهابمرص. 

اعتق ده، سوء رأيه يف أمحد بن ص لح، فنذكر أوال: السبب احل مل له عىل سوء رأيه فيه، ثم نذكر 

حييى بن معني، ق ل أبو جعفر العقييل: ك ن أمحد بن ص لح ال حيدث  وجه ومهه يف نقله ذلك عن 

  من أهل احلديث ال أحدا حتى يسأل عنه فلام أن قدم النس ئ  مرص ج ء إليه وقد صحب قومً 
= 
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 .(1) لو صّح لتوفرت الدواعي عىل نقله

 ِف اإِلما  الشافعيعن ابن معني أنه يتكلم  وقد صحَّ 
0
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ورشع  ،فذهب النس ئ  فجمع األح ديث الت  وهم فيه  أمحد ،فأبى أن حيدثه ،يرض هم أمحد =

 د بن ص لح إم م ثقة. وأمح ، يشنع عليه وم  رضه ذلك شيئً 

وهو من احلف ظ املشهورين بمعرفة ، : ك ن النس ئ  ينكر عليه أح ديثوق ل ابن عدي       

ثم ذكر ابن عدي األح ديث الت  أنكره  النس ئ ، وأج ب عنه ، وليس يف البخ ري مع  ،احلديث

ن ص لح، وك ن وق ل ص لح جزرة: مل يكن بمرص أحد حيفظ احلديث غري أمحد ب ،ذلك منه  يشء

يف حق أمحد ق ل ابن حب ن: م  رواه النس ئ  عن حييى بن معني ويذاكر بحديث الزهري وحيفظه. 

أن: أمحد بن ص لح الذي تكلم فيه ابن معني هو رجل آخر غري ابن  وذلك ،بن ص لح فهو وهم

يق رب وأم  ابن الطّبي فك ن  ،ا بوضع احلديثوك ن يق ل له األشموم  وك ن مشهورً  ،الطّبي

م  نقلن ه أوال عن البخ ري  هويؤيد، يف غ ية التحرير ذاابن معني يف الضبط واإلتق ن. انتهى. وه

بتضعيف أمحد بن  وحده انفرد فتبني أن النس ئ  ،أن حييى بن معني وثق أمحد بن ص لح بن الطّبي

  مل. حتفيه  ،حتى ق ل اخللييل: اتفق احلف ظ عىل أن كالمه فيه منه ص لح بام ال يقبل

 . 28ـ  22، وق عدة يف اجلرح والتعديل ص 2/12انظر: طبق ت الش فعية الكّبى  (1) 

  1- د احلك ي ت  يف هتذيب التهذيب ترمجة اإلم م  الش فع : ق ل احل كم: تتبعن  التواريخ وسوا

عن حييى بن معني فلم نجد يف رواية واحد منهم طعنً  عىل الش فع ، ولعل من حك  عنه غري 

(: إنام حكى هذه 226-221/ 1)ق ل املعلم  يف التنكيل قليل املب الة ب لوضع عىل حييى. كذل

ق ل فيه احل فظ أبو وليد بن  مد بن وض ح األندليس، وابن وض حالكلمة عن ابن معني، حم

وأشي ء ك ن يغلط  ،له خطأ كثري حمفوظ عنه))الفريض األندليس وهو بلديه وموافق له يف املذهب: 

. وك ن األمري عبد اهلل بن الن رص ينكر عليه هذه ((وك ن ال علم عنده ب لفقه، وال ب لعربيةفيه ، 

احلك ية، ويذكر أنه رأى أصل ابن وض ح الذي كتبه ب لرشق وفيه: سألت حييى بن معني عن 

كام حك ه ابن عبد الّب يف  كت ب العلم، ومل ينقل أحد غريه عن ابن معني  ، ل: هو ثقةالش فع  فق

أو م  يؤدي معن ه  أو م  يقرب منه ، والبن معني أصح ب  (( ليس بثقة ))أنه ق ل يف الش فع : 

كثريون أعرف به وألزم له وأحرص عىل النقل عنه من هذا املغريب، وك ن يف بغداد كثريون 

 = . ((يرسهم أن يسمعوا طعنً  يف الش فع  فيشيعوه. . . 
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قد آذى ابن معني نفسه بذلك ومل يلتفةت النةاس  )): ولذلك قال احلافظ الذهبي 

كام مل يلتفتةوا إو توثيقةه ، وَل إو كالمه ِف مجاعة من األثبات ،إو كالمه ِف الشافعي

ه عىل كثري من احل، لبعض الناس م  ّفاظ ما فإنَّا نقبل قوله دائاًم ِف اجلرح والتعديل ون قدِّ

أو بتضةعيف مةن ، ي  من ليَّنه اجلمهورثفإذا انفرد بتو، مل خيالف اجلمهور ِف اجتهاده

 .(1)(( . . . وثَّقه اجلمهور وَقبِل وه فاحلكم لعمو  أقوال األئمة َل ملن شذّ 

وِف مقابل ذلك َل ي لذ بتوثي  إما   لراو  اتف  األئمة عىل تركه ولذلك أعرفةوا 

 .(2) ي  األسلمي موَلهمحيلشافعي إِلبراهيم بن ُممد بن أيب عن توثي  اإِلما  ا

 .ـ ال عربة بجرح مل يصح إسناده إىل اإِلمام املحكي عنه 5

ةديحمي)): قال احلافظ ابـن حجـر ونقةل ابةن اجلةوزي مةن طرية  الك 
 عةن ( 3) 

 -يعنةي أبةان بةن يزيةد العطةار- "أنا َل أروي عنه": ابن املديني عن القطان أنه قال

ديحمي فعيف وهذا  .(2)(( مردود ألن الك 

رسةم  احلةافظ أيب ، اعتبار ذلك فةيام ي نسةب  إو األئمةة مةن األقةوال ومما يؤكد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ر الك شفة ص = هذه من فلت ت القلم، وقد برأ اهلل ابن معني من اتب ع  :284وق ل املعلم  يف األنوا

وعدم ميله إىل  ،اهلوى والعصبية، وإنام ك ن يأخذ بقول أيب حنيفة فيام مل يتضح له الدليل بخالفه

قد أوضحت و ،" عنهصحة هذه الكلمة "ليس بثقة علل تقدح يف مَّ وثَ  ،الش فع  ك ن لسبب آخر

 . 111-44من أخطأ عىل الش فع  للبيهق   ذلك يف التنكيل. وراجع كت ب بي ن

 . 24انظر: ذكر أسامء من ُتُكلَِّم فيه وهو ُمَوثَّق ص  (1) 

 . 1/26انظر: ميزان االعتدال  (2) 

 . 212وتقريب التهذيب 4/234هو حممد بن يونس بن موسى. انظر: هتذيب التهذيب  (3) 

 . 386هدى الس ري ص  (2) 
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ي ملنهجه ِف مقدمة كتابه ومل نةذكر إسةناد  )): حيث قةال( اذيب الكامل) احلجال املزِّ

بعد وقد ذكرنا من ذلك اليشء ، كل قول من ذلك فيام بيننا وبني قائله لو  التطويل

 .اليشء لئال خيلو الكتاب من اإِلسناد عىل عادة من تقّدمنا من األئمة ِف ذلك

وما مل نذكر إسناده فيام بيننا وبني قائله فام كان من ذلك بصيغة اجلز  فهةو ممةا َل 

بَّام . نعلم بإسناده عن قائله املحكي ذلك عنه بضساً  وما كان منه بصةيغة التمةريض فةر 

 .(1)(( . . . له ذلك نظركان ِف إسناده إو قائ

ومةن ، أن َل ي قبل توثي  مل يصح إسناده إو اإلمةا  املحكةي عنةه ونظري ما تقدم

سةمعت عبةد : ذلك ما رواه عيل بن عبد العزيز البغوي عن سةليامن بةن أمحةد قةال

 .«بن فضالة ما رأيت شاميًا أثبت من فرل»: الرمحن بن مهدي يقول

فإ ةا ؛ أحد باحلكاية املروية ِف توثيقه عن ابن مهدي َل يغرتّ  )): قال احلافظ ابن حجر

 .(2)(( من رواية سليامن بن أمحد ة وهو الواسطي ة وهو كذاب

لتفت إىل اجلرح الصادر من املجروح إاّل  6 إذا كان اجلارح إمامـا  لـه عنايـة  ـ ال ي 

امةل ومل تظهةر قرينةة تةدل عةىل حت هبذا الشأن وقد خال الراوي املجروح عن التوثيق

 . اجلارح ِف جرحه

 :فمن املردود ملعارضته بتوثيق

منكةر احلةديث غةري  )): ِف أمحةد بةن شةبيب احلَبطةي قول أيب الفتح األزدي أ ـ

 . ((مريض

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/123هتذيب الكامل  (1) 

 . 8/212هتذيب التهذيب  (2) 
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 .(1)(( مل يلتفت أحد إو هذا القول بل األزدي غةري مةريض )): قال احلافظ ابن حجر  

فكيةف ي عتمةد ِف  ،فةعيفَل عربة بقول األزدي ألنةه هةو   )): ِف موف  آلر وقال

 .(2) (( ؟ تضعيف الثقات

ثقةة ِف  )): ِف عمرو بن سليم الزرقي قول عبد الرمحن بن يوسف بن ِخراشة ب 

 ..((حديثه التالط

 .(3)(( ابن ِلراث مذكور بالرفض والبدعة فال يلتفت إليه )): قال ابن حجر 

لعد  توثي  الةراوي  ديومن أمثلة اعتامد احلافظ ابن حجر للجرح الصادر من األز   

 :ييل ما

ةيّل  ِف إبراهيم بن مهدي بن عبد الرمحن األ   قول األزدية أ  ، يضة  احلةديث )): ب 

ر مشهور بذاك رل عنه حديث وَل ِذكح  .(2)(( كّذبوه)):قال ابن حجر.(2)(( َل ينبغي أن خي 

ّعفه ف، جمهول )): ِف إبراهيم بن إسامعيل بن عبد امللك بن أيب ُمذورة قوله ة ب

 .(1)(( األزدي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/31هتذيب التهذيب  (1) 

 . 381هدي الس ري ص  (2) 

 . 231هدي الس ري ص  (3) 

 . 1/161، وانظر: هتذيب التهذيب 1/164ت ريخ بغداد  (2) 

 . 42تقريب التهذيب ص  (2) 

 م األزدي ومل يذكر يف ترمجته إال قول األزدي فيه، وتضعيف اخلطيب، ف عتمد احل فظ عىل كال

 وجرحه هبذه العب رة الت  منشؤه  قول األزدي. 

 . 1/112. وانظر: هتذيب التهذيب 86تقريب التهذيب ص  (1) 
= 
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 .ـ ال يلتفت إىل جرح يغلب عىل الظن أن مصدره ضعيف 7

لكةن شةّذ ابةن سةعد ، أن عبد الرمحن بن رشيح املعافري ثقةة اتفاقةاً  ومن ذلك

مل يلتفت أحد إو ابن سعد ِف هةذا  )): قال احلافظ ابن حجر . (( منكر احلديث )): فقال

 .(1)(( دي ليب بمعتمدوالواق، فإن مادته من الواقدي ِف الغالب

ولةه عةن  ويمكن أن ي ْعرف مصدر حكم ابن سعد عةىل الةراوي مةن لةالل ن ق 

، حيث يتبنّي بذلك مضلذ  حكمه عىل الرواة غري املعةارصين لةه، املتقدمني ِف الرتمجة

لةه ( الطبقةات) تكلم ُممد بن سعد احلافظ ِف كتاب )): وإَّل فقد قال احلافظ الذهبي

 .(2) ((بكال  جيد مقبول

إذا تكّلم ابن سعد ِف راو  من أهل العةراق وظهةر أن مصةدر كالمةه نقةل  لكن

ابةن سةعد يقلةد   )): فقد قال احلافظ ابن حجـر، ت الشديدتعنّي حينئذ التثبّ ، الواقدي

 .(3)(( والواقدي عىل طريقة أهل املدينة ِف اَلنحرا  عىل أهل العراق، الواقدي

تأن  يف األخذ بجرح اإِلما 8 م املتأخر إذا عارض توثيق األئمة املتقدمني حتـ  ـ ي 

 .(2) يتبني وجهه بام جيرح الراوي مطلقا  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

=    فذكر احل فظ اجته ده فيه بقوله: جمهول. فإنه روى عن جده، وروى عنه: أبو جعفر النفييل

 فمثله يكون جمهوال ً، ثم ذكر احل فظ تضعيف األزدي له. 

 . 216س ري ص هدي ال (1) 

 . 162ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل ص  (2) 

 . 223هدي الس ري ص  (3) 

ً بام يقتيض تضعيف الراوي يف رواية معينة  (2)  ا إذا ورد اجلرح مبهاًم مل يقبل، وإن ورد مفرسر

 اختص بتلك الرواية. 
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  ،(2) والعجةيل، ( 1) أن أبان بن صالح القريش موَلهم قد وّثقه ابن معني ومن ذلك 

ليب بةه )): وقال فيه النسائي  ،(2) وأبو حاتم ،(2) وأبو زرعة ،(3) ويعقوب بن شيبة

 .(8)(( ليب باملشهور)): وقال ابن حز  .(6)(( فعيف)): بن عبد الربوقال ا.(1)(( بضس

فلم ي ضّعف أبانةًا هةذا ، وهذه غفلة منهام ولطض تواردا عليه )) :قال احلافظ ابن حجر

 .(4)((  ويكفي فيه قول ابن معني ومن تقّد  معه ،أحٌد قبلهام

 .ـ قد يقع اجلرح بسبب اخلطأ يف النَّسخ من الكتب 1

، صةدوق )):  ـاحلمصـِف ترمجة برش بن شعيب بةن أيب محةزة  افظ الذهبيقال احل

  .(11)(( ألطض ابن حبان بذكره ِف الضعفاء

كذا نقةل فةَوِهم عةىل البخةاري إنةام قةال  .(( تركناه )): أن البخاري قال وعمدته

  .(11)(( ومائتنيرة ةتركناه حّيًا سنة اثنتي عش )):البخاري

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 62انظر: ت ريخ عثامن بن سعيد الدارم  ص  (1) 

 . 1/148ة الثق ت انظر: معرف (2) 

 . 2/11انظر: هتذيب الكامل  (3) 

 . 2/246انظر: اجلرح والتعديل  (2) 

 . 2/246انظر: املصدر الس بق  (2) 

 . 2/11انظر: هتذيب الكامل  (1) 

 . 1/312انظر: التمهيد  (6) 

 : )ليس ب لقوي(. 6/136. وق ل يف 1/148انظر: املحىلر  (8) 

 . 1/42هتذيب التهذيب  (4) 

 مل أجد ترمجة برش بن شعيب يف النسخة املطبوعة من كت ب املجروحني.  (11) 

 . 1/318ميزان االعتدال  (11) 
= 
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تحقنةاً " :(1) ال ابن حبان ِف كتاب الثقاتوق )) :وقال احلافظ ابن حجر ثةم  "كان م 

 . "تركناه": وروى عن البخاري أنه قال، غفل غفلة شديدة فذكره ِف الضعفاء

: وذلك أن البخاري إنام قال ِف تارخيةه، وهذا لطض من ابن حبان نشض عن حذ 

: لفظةة فسقط من نسخة ابن حبةان، -يعني ومائتني- "رةةتركناه حّيًا سنة اثنتي عش"

 .(2)((  فتغري املعن ( حّياً )

رف من حاله أنه ال يروي إاّل عن ثقة فإنه إذا    )): ـ قال احلافظ ابن حجر 01 َمْن ع 

ِصَف بأنه ثقة عنده  ،(3) ((...وابـن مهـدي كاملك وشعبة والقطـان, روى عن رجل و 

 .(2) شعبيوال، ليامن بن حربسو( 2) وحريز بن عثامن، وبقي بن خملد،واإِلما  أمحد

وإَّل ؛ فيمن روى عنهم ه َلء وأمثةاهلم( 1) رمحه اهلل مبني عىل الغالب وما ذكره

وُممد بةن عبيةداهلل العرزمةي ، وإبراهيم اهلجري، فقد روى شعبة عن جابر اجلعفي

 ،(6) وغري واحد ممن يضّعف ِف احلديث

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

)ق ل أبو عبد اهلل: وم ت كوبرييل:، ويف نسخته املخطوطة من مكتبة 2/61وانظر: الت ريخ الكبري  =

 (. 2/61)تة يف املطبوع من الت ريخ الكبريوه  مثبقلت:   بعدن (. 

 . 8/121: الثق ت انظر (1) 

 . 343هدي الس ري ص  (2) 

 . 1/12لس ن امليزان ( 3) 

ق ل احل فظ الذهب : "أبو خداش ِحبر ن بن زيد الرشعب  احلميص، م  علمُت روى عنه  (2) 

 . 12/86سوى حريز، وشيوخه قد ُوثرقوا مطلقً ". سري أعالم النبالء 

 . 1/312انظر: فتح املغيث  (2) 

 وم  قبله . 21انظر: ص  (1) 

 . 1/12انظر: عيون األثر  (6) 
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 .كام روى اإِلما  مالك عن عبد الكريم بن أيب املخارق وهو فعيف 

 :ـ الرواة الذين أخرج هلم الشيخان أو أحدمها عىل قسمني 00

ا به يف األصول: أحدمها  .من احتجَّ

 .من خّرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا: والثاي

 :الذين أخرجا هلم عىل سبيل االحتجاج عىل قسمني: فالقسم األول

تكلم فيه بجرح ـ 0 ،  توثيقةهفذاك ثقة حديثه قوي وإن مل ينّص أحد عةىل من مل ي 

حيث اكتسةب التوثية  الضةمني مةن إلةرال الشةيخني أو أحةدمها لةه عةىل وجةه 

 .ومها قد التزما بالصحة ورشط راوي الصحيح العدالة ويا  الضبط، اَلحتجال

َم فيه باجلرح فله حالتان ـ 2 لِّ  :من ت ك 

 فهذا حديثه قوي أيضاً ، أ ة تارة يكون الكال  فيه تعنُّتا واجلمهور عىل توثيقه
 0

. 

فهةذا َل َيةنححطُّ حديثةه عةن ، ب ة وتارة يكون الكال  ِف تليينه وحفظه له اعتبار      

  .(1) مرتبة احلسن لذاته

ةزاد ِف التعريةف بالصةحيح . .  .)): حجـر ويوضح ذلك قول احلافظ ابن ينبغةي أن ي 

ذا هو احلديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التا  الضبط أو القةارص عنةه إ: فيقال

 . اعتضد عن مثله إو منتهاه وَل يكون شاذا وَل معلال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-وغري ذلك. 212- 211و388-381وانظر أمثلة له يف هدي الس ري ص 

(: إذا وجدن  البخ ري ومسلاًم قد احتج  أو أحدمه  براو سبق ممن 1/66يف التنكيل ) ق ل املعلم 

 ىل ذلك. . . قبلهام فيه جرح غري مفرس، فإنه يظهر لن  رجح ن التعديل غ لبً ، وقس ع

 . 81ـ  64انظر: املوقظة ص  (1) 
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وإنام قلت ذلك ألنني اعتربت كثريًا من أحاديث الصحيحني فوجداا َل يتِمُّ احلكم  

 .(1)(( عليها بالصحة إَّل بذلك

 :الذين أخرجا هلم يف الشواهد واملتابعات والتعاليق: والقسم الثاي
ه منهم ِف الضبط وغريه م  حصةول اسةم فه َلء تتفاوت درجات من أ لرل ل

جد لغري اإِلما  ِف أحد منهم طعٌن فةذلك الطعةن مقابةل ، الصدق هلم وحينئذ إذا و 

رًا بقةادح يقةدح ِف عدالةة هةذا ةمفسة، لتعديل هذا اإلما  فال يقبل إَّل مبنيَّ السبب

مةة عةىل ألن األسباب احلاملة لألئ؛ الراوي وِف فبطه مطلقًا أو ِف فبطه خلرب بعينه

 .(2) اجلرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما َل يقدح

 .ت راع  اصطالحات األئمة فيام يطلقونه من ألفاظ اجلرح والتعديل ة 02

 يعني ثقة  ((فالن َل بضس به)): قول حيي  بن معني : ومن ذلك 
0
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/216النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 

 . 382انظر: هدي الس ري ص  (2) 

  لكن م  يف كت بيهام من الرج ل وهو يف الشواهد واملت بع ت ال يعد تعديال منهام له خ صة إذا

تفر يف ب ب"الشواهد وُيغ(: 24)صق ل ابن كثري يف اختص ر علوم احلديثجرحه غريمه . 

" من الرواية عن الضعيف القريب الضعف م  ال ُيغتفر يف األصول، كام يقع يف واملت بع ت

(: ". . لكن ينبغ  النظر يف 1/66الصحيحني وغريمه  مثل ذلك. وق ل املعلم  يف التنكيل )

ئ وقد ال حيتج ن كيفية رواية الشيخني عن الرجل فقد حيتج ن أو أحدمه  ب لراوي يف يشء دون ش

به، وإنام خيرج ن له م  توبع عليه ومن تتبع ذلك وأنعم ليه النظر علم أهنام يف الغ لب ال هيمالن 

اجلرح البتة بل حيمالنه عىل أمر خ ص أو عىل لني يف الراوي ال حيطه عن الصالحية به فيام ليس 

 مظنة اخلطأ أو فيام توبع عليه ونحو ذلك ".

 1-  ء هذا   مصطلًح  خ ًص  يف كل من أطلق عليهم ذلك فيه نظر، حيت ج حتريره.لكن إجرا
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 .(1) يعني أن أحاديثه قليلة جداً (( فالن ليب بيشء)): وقوله

( ميزان اَلعتدال) ِف كتبهم كاصطالح الذهبي ِف كتابه ألئمةا مصطلحاتوكذلك 

 .(2)(( أول اَلسم فهي إشارة إو أن العمل عىل توثي  ذلك الرجل( صح) إذا كتبت))

  .ـ  قد ختتلف داللة اللفظ جرحا  وتوثيقا  باختالف ضبطه 04

د": مثل قوهلم وح ود"فإن  "فالن م  دى ": من قةوهلم. بالتخفيف بمعن  هالك "م  أوح

 .(3) أي حسن األداء "م  دّ "وبالتشديد م  اهلمزة . هلك: أي "فالن

قيَّدين ـ 03 َْكم  بواحـد مـنهام  ( 2) قد يرد التوثيق والتضعيف من األئمة م  فال حي 

 .بل بحسب ما يقتضيان معا  من جرح وتوثيق, عىل الراوي بإطالق

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 143، 181سيأيت مزيد بي ن الصطالح ت األئمة ص:  (1) 

 جرح شديد، ليس بيشءأن إطالق ابن معني عىل الراوي بأنه  ويف هذا بخصوصه األصل فيه ،

يتميزان بمق رنة كالم أهل أنه قليل احلديث وهو قليل والغ لب عنده األول، و وقد يكون معن ه

   اجلرح والتعديل اآلخرين.

 . 1/4لس ن امليزان  (2) 

 . 1/366، وفتح املغيث 3/261انظر: هتذيب التهذيب  (3) 

 ( ق ل عبد الرمحن بن أيب ح تم: سمعت أيب يقول: سعد بن 11/212ويف هتذيب الكامل :)

  سمع. هذا التفسري  من ابن أيب ح تم يعن  أنه: ك ن ال حيفظ ويؤدي م -نص ري مؤدي سعيد األ

يب ملستخرج عىل صحيح مسلم أل( ويف املسند ا2/82لكالم أبيه، وانظره يف اجلرح والتعديل )

 . ((. . . . ومنهم مؤد مل  سمعه من كت به غري معتمد عىل حفظه)): 1/23  نعيم

لف يف ضبط " مود " فمنهم : ق ل شيخن  ابن دقيق العيد: اخت(2/121الذهب  يف امليزان) ق لو    

 من خففه ، أي: ه لك، ومنهم من شدده : أي حسن األداء ". 

 . 811ـ  2/633انظر هذه القيود وأمثلته  يف رشح علل الرتمذي  (2) 

َف حديثهم يف بعض األوق ت، أو يف بعض         ع احل فظ ابن رجب الكالم فيمن ُضعِّ فقد وسر

 األم كن، أو عن بعض الشيوخ. 
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 :ييل ومن صور ذلك ما

 . بلد دو  آخرأ ة توثيق الراوي فيما حّدث به يف
وحةّدث ِف ، وذلك لكون الراوي حّدث ِف مكان مل تكن معه فيةه كتبةه فخلَّةط

وسم  ، أو لكونه سم  ِف مكان من شيخ فلم يضبط عنه، مكان آلر من كتبه فضبط

 :ومن أمثلته. منه ِف موف  آلر فضبط

ألن كتبه مل تكةن ، ة معمر بن راشد األزدي حديثه بالبرصة فيه افطراب كثري4

 .وحديثه باليمن جّيد، معه

 سةمعت عةيل بةن املةديني ي ضةعِّف  مةا حةّدث بةه  )): قال يعقوب بن شـيبةة  2

 .(( عبد الرمحن بن أيب الزناد بالعراق ويصحح ما حّدث به باملدينة

سةامع عبةدالرزاق بمكةة مةن سةفيان  )): -ِف رواية األثر – قال اإلمام أمحدة  7

مةريروى عن عبيد اهلل ، مضطرٌب جداً  وأمةا . أحاديث مناكري هي مةن حةديث الع 

 .(( سامعه باليمن فضحاديث صحاح

 .ب ة توثيق الراوي فيما حّدث به عن أهل إقليم دو  آخر
وذلك لكون الراوي سم  من أهل ِمرصح  أو أهل إقليم فحفظ حةديثهم وسةم  

 :ومن أمثلته. من أهل ِمرصح  آلر أو إقليم آلر فلم حيفظ حديثهم

وإذا ، ل بن عّياث احلميص إذا حةدث عةن الشةاميني فحديثةه جيةدة إسامعي 4

 .حّدث عن غريهم فحديثه مضطرب

 .(فعيف) ة فرل بن فضالة احلميص 2 

وأمةا مةا روى عةن حيية  بةن ، ما روى عن الشاميني فصالح )): قال اإِلمام أمحد
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 .(( فمضطرب( األنصاري) سعيد

 .إقليم دو  آخر توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل -جة
وحةّدث عنةه ، وذلك لكون الراوي قد حّدث عنه أهل إقلةيم فحفظةوا حديثةه

 :ومن أمثلته. غريهم فلم يقيموا حديثه

يةروي عنةه أهةل العةراق أحاديةث ، ة زهري بن ُممةد اخلرسةاين ثةم املكةي 4

 .ويروي عنه أهل الشا  أحاديث منكرة، مستقيمة

وِف حةديث ، سامع احلجازيني منه صحيح، ة ُممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب 2

 .العراقيني عنه وهم كبري

 .د ة   تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه    
لكن ِف حديثةه عةن بعةض شةيوله فةعف ، وذلك لكون الراوي ثقة ِف نفسه

 :ومن أمثلته. بخال  حديثه عن بقية الشيو 

 .قتادة ي َضعَّف ِف حديثه عن، ة جرير بن حاز  البرصي 4

ي لذ من حديثه ما كان عن غري  )): قال اإلمام أمحد. ة جعفر بن برقان اجلزري 2

 .(( فضما عن الزهري فال، الزهري

تضعيف رواية الةراوي ريةري املةتقن إذا مجةع يف اادسةناد عةدداا مةن شةيوخه  -هة
 .دو  ما إذا أفردهم

البخةاري مل : فقلةت ذاكرت يومًا بعةض احلّفةاظ )): قال احلافظ أبو يعىل اخللييل

ألنه مج  بةني مجاعةة : فقال؟ خيرل حديث محاد بن سلمة ِف الصحيح وهو زاهد ثقة

ورّبام خيةالف ، حدثنا قتادة وثابت وعبد العزيز بن صهيب: من أصحاب أنب فيقول
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: فيقةول، أليب ابن وهب اتفقوا عليه وهو جيم  بني أسةانيد :فقلت .ِف بعض ذلك

ارث والليث بن سعد واألوزاعي بضحاديث وجيمة  بةني حدثنا مالك وعمرو بن احل

 .(1)((  ابن وهب أتقن ملا يرويه وأحفظ له: فقال ؟مجاعة غريهم

ومعن  هةذا  أن الرجةل إذا مجة  بةني حةديث مجاعةة وسةاق  )): قال ابن رجب

بل  هذا اجلم   إَّل من حةافظ ، احلديث سياقة واحدة قح فالظاهر أن لفظهم مل يتف  فال ي 

كام كان الزهري جيم  بني شيو  لةه ، يعر  اتفاق شيوله والتالفهم، ديثهمتقن حل

نحكر عىل الواقدي وغةريه ممةن َل . ِف حديث اإِلفك وغريه وكان اجلم  بني الشيو  ي 

 .(2)(( . . . يضبط هذا كام أ نحكَر عىل ابن إسحاق وغريه

ة قةد وذلك لكون الراوي الثقة. و ة توثيق حديث الراوي يف وقت دو  وقةت

فمةنهم مةن للةط ، والرواة املختلطون متفاوتون ِف ختليطهم، للط ِف أوالر عمره

 :مها. ويلتحق باملختلطني صنفان، ختليطًا فاحشًا ومنهم من للط ختليطًا يسرياً 

ةن ، ة من أرضَّ ِف آلر عمره وكان َل حيفظ جيداً  4 لقَّ فحّدث من حفظه أو كان ي 

 .فيتلقن

 :فمن املختلطني. القضاء ونحوهة من ساء حفظه ملا ويل  2

، من سم  منه قدياًم كمحمةد بةن أيب ذئةب. (موو التوأمة) ة صالح بن نبهان 4

 .فسامعه منه َل يشء، ومن سم  منه بعد ما التلط كسفيان الثوري، فسامعه صحيح

وابن ، ممن سم  منه قبل اَللتالط سفيان الثوري. ة سعيد بن إياس اجل ريري 2

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 218ـ  1/216اإلرش د يف معرفة علامء احلديث  (1) 

 . 811ـ  2/812رشح علل الرتمذي  (2) 
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 .وممن سم  بعد اَللتالط يزيد بن هارون، املفّضل وبرش بن، علّية

 :أو كان ي لّقن فيتلقن، وكان َل حيفظ جيداً فحدث من حفظهوممن أّ  يف أواخر عمره 

عبةد الةرزاق َل ي عبةض  )): قـال اإِلمـام أمحـد. ة عبد الرزاق بن مّها  الصةنعاين 4

لّقن أحاديث باطلة، رهةبحديث من سم  منه وقد ذهب بص وقد حةّدث عةن ، كان ي 

 . 0  (( الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاؤوا بخالفها

ري 2 كَّ َل بضس به إَّل أنه كان ذهب برصه  )): قال النسائي. ة ُممد بن ميمون السُّ

 .2(( فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جّيد، ِف آلر عمره

 :وممن ساء حفظه ملـّا ويل القضاء

سةاء حفظةه بعةد مةا ويل  ،(1) قةايض الكوفةة، د اهلل النخعية رشيك بن عب 4

 .فام حّدث به قبل ذلك فصحيح، القضاء

ساء حفظه بعد  )): قال أبو زرعة .(2) ة حفص بن غياث النخعي قايض الكوفة 2

ت قحيض  . ((وإَّل فهو كذا وكذا، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، ما اسح

 .من مرويات الراوي عىل املتقدم منهاوقد يرد ما يقتيض ترجيح املتأخر 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
   1-  ( وهن ك أقوال لغريه جتد منه  يف: سري أعالم النبالء 2/622كام يف رشح علل الرتمذي )

( والثق ت البن حب ن 62(، املختلطني للعالئ  )ص323-2/322(، امليزان )4/212للذهب  )

 .( وغريه 14املرتوكني للنس ئ  )ص والضعف ء و( 8/212)

 وانظر تعليًق  لن  يف عىل اختص ر علوم احلديث، يف نوع االختالط آخر الكت ب.

  2- ( 2/122يف سننه الكّبى ) 

 . 232توىل رشيك القض ء يف عهد أيب جعفر املنصور. انظر: الت ريخ خلليفة بن خي ط  (1) 

 . 212ه رون الرشيد. انظر: املصدر الس بق ص توىل حفص القض ء يف عهد  (2) 
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كةان  )): ما رواه احلسن بن عيل احللواين عن عفان بن مسلم أنه قةال: ومن ذلك 

وكان ، َل يكاد يرج  إو كتابه وَل ينظر فيه( بن حيي  بن دينار األزدي موَلهم) مّها 

نّ : ثم رج  بعد فنظر ِف كتبه فقال، خيالف فال يرج  إو كتابه ا نخطئ كثةريًا يا عفان ك 

وهذا يقتيض أن حديث مّها  بضلرة أصحُّ  )): قال احلافظ ابن حجر .(1)((  فنستغفر اهلل

 (2)(( وقد نّص عىل ذلك أمحد بن حنبل، ممن سم  منه قديامً 
 0

. 

 :ومن أمثلته: ز ة تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه

فإذا حةّدث مةن ، كان صاحب كتاب)): رعةقال أبو ز .ة يونب بن يزيد األييل 4

 .  2(( حفظه مل يكن عنده يشء

َويد بن سعيد احلدثاين 2 كنةت أتتبة  ، أما كتبةه فصةحاح )): قال أبو زرعة .ة س 

 . 4  ((أصوله وأكتب منها فضما إذا حّدث من حفظه فال

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 11/61هتذيب التهذيب  (1) 

 . 11/61هتذيب التهذيب   (2) 

     1-  ق ل أمحد بن حنبل: سامع من سمع من مه م بأخرة هو أصح، وذلك أنه أص بته مثل

ألنه ك ن الزم نة  فك ن حيدثهم من كت به، فسامع عف ن وحب ن وهبز أجود من سامع عبد الرمحن؛ 

حيدثهم )يعن  لعبد الرمحن، أي أي مهم( من حفظه. وعف ن هَو ابُن ُمسلم، وحب ن هَو ابن هالل، 

( ورشح علل 241م )رق 332انظر: سؤاالت أيب داود السجست ين ألمحد ص وهبٌْز هَو ابن أسد. 

 .وغريه  2/11اجل مع ألخالق الراوي  – 1/326العلل ومعرفة الرج ل ،  2/624الرتمذي 

      2- 182كام يف سؤاالت الّبذع  ص. 

 .(2/612ء حفظه: رشح علل الرتمذي )وراجع ملزيد كالم األئمة عىل سو      

      3 -  ( 2/611انظر: رشح علل الرتمذي). 
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ـ يراع  سياق الكالم الـذي تـرد أثنـاءه ألفـاظ اجلـرح والتعـديل وقـرائن  05

 .حوال التي اقتضت ورودها يف الراوياأل

ةرَ  )) :قال احلافظ ابن كثري  والواقف عىل عبارات القو  يفهم مقاصةدهم بةام ع 

 .(1)(( من عباراام ِف غالب األحوال وبقرائن ترشد إو ذلك

فيكون ذلك موردًا للجم  بني ، أنه قد يرد التوثي  والتضعيف نسبيَّنيح  فمن ذلك

 . الرواةاألقوال وللرتجيح بني

 :ومن أمثلته

 .وأزهر بن سعد السامن ثقتان، ة ُممد بن إبراهيم بن أيب عدي 4

 قال اإِلمام أمحدوقد 
0
 .(2)(( ابن أيب عدي أحّب إيّل من أزهر)): 

( بن عبد الةرمحن) والعالء، أوث ( املقربي) سعيد)) :قول حيي  بن معنية تقد   2

 .(3)(( فعيف

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/313. وانظر: فتح املغيث 84اختص ر علوم احلديث ص  (1) 

   1-  221، 1/221هو يف العلل ومعرفة الرج ل . 

: أزهر بن سعد السامن البرصي، ص حب ابن عون، أحد 384ويف مقدمة فتح الب ري ص      

األثب ت، وثقه ابن معني، وابن سعد، وأمحد بن حنبل، وأورده العقييل يف الضعف ء، بسبب حديث 

 واحد خولف فيه، وحكى عن أمحد  أنه ق ل: ابن أيب عدي أحب إيل من أزهر. 

 ب قدح  فيه. )احل فظ(: وهذا ال يوج قلت:

 . 1/346والتعديل والتجريح للب ج    321/ص1وانظر: امليزان ج

 . 1/213انظر: هتذيب التهذيب  (2) 

 . 61انظر: ص  (3) 
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ثيق من األئمة املتقدمني أكثر شموال  منه عند املتـأخرين ـ قد يِرد  إطالق التو 06

 أكثر حتديدا   لدرجة الراوي, وهو عند املتأخرين
0
. 

 .وعىل الصدوق، عىل الثقة( ثقة) ومن ذلك أن بعض املتقدمني قد ي طحل   لفظ

 عند احلكم عىل الراوي( ثقة صدوق) وقد يقرنون اللفظني معاً 
2
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 1-   (: وإن شئت ف جعله اصطالحً  يف 63-1/61)يف سي ق كالم له يف التنكيلق ل املعلم

د هب  استق مة م  بلغ املوثق من حديث الراوي، ال احلكم للراوي نفسه بأنه يف  كلمة )ثقة(، كأن يرا

نفسه بتلك املنزلة، وقد اختلف كالم ابن معني يف مج عة، يوثق أحدهم ت رة، ويضعفه أخرى، 

 منهم إسامعيل بن زكري  اخلُلق ين، وأشعث بن سوار، واجلراح بن مليح الروايس. . . 

ال يريد هب  أكثر من أن الراوي ال  (ثقة ): وهذا يشعر بأن ابن معني ك ن ربام يطلق كلمة ثم ق ل

: فأم  استعامل كلمة )ثقة( عىل م  هو دون معن ه  املشهور فيدل عليه ثم ق ليتعمد الكذب. . . . 

)ثقة مع م  تقدم أن مج عة جيمعون بينه  وبني التضعيف، ق ل أبو زرعة لعمر بن عط ء بن وراز 

 (. يثه وليس ب لقوي)ثقة يكتب حدم   الق سم أيب عبد الرمحن الش (. وق ل الكعب  يفلني

 (. ن سعد يف جعفر بن سليامن الضبع  )ثقة وبه ضعفوق ل اب

 (.  عبد الرمحن بن زي د بن أنُْعم )ليس به بأس وهو ضعيفوق ل ابن معني يف

:. . . وهكذا كلمة ثم ق ل(. . . . قد ذكروا أن ابن معني يطلق كلمة )ليس به بأس( بمعنى )ثقةو

ه  املعروف التوثيق الت م، فال ترصف عنه إال بدليل، إم  قرينة لفظية كقول يعقوب: معن  (ثقة)

وبقية األمثلة الس بقة، وإم  ح لية منقولة أو مستدل عليه   (ضعيف احلديث وهو ثقة صدوق)

 بكلمة أخرى عن ق ئله  أو عن غريه وال سيام إذا ك نوا هم األكثر. 

  2- منه  من اجلرح والتعديل البن أيب ح تم: وسأذكر بعًض  واألمثلة كثرية   

 2/11أمحد بن عص م بن عبد املجيد: ق ل أبو حممد كتبن  عنه وهو ثقة صدوق. اجلرح  -1

أمحد بن الق سم بن عطية البزار، أبو بكر، املعروف بأيب بكر بن الق سم احل فظ روى عن أبى  -2

 . 2/16والتعديل " الربيع الزهراين وكتبن  عنه وهو صدوق ثقة. "اجلرح 

 . 2/122إبراهيم بن حممد بن املنترش اهلمداين الكويف ق ل اإلم م أمحد: ثقة صدوق. اجلرح  -3

 . 2/136إبراهيم بن مرزوق البرصي أبو إسح ق نزيل كتبت عنه وهو ثقة صدوق. اجلرح   -2
= 
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 .(1) وإما فعيف ،د املتقدمني إما صحيحويوفح ذلك أن احلديث عن

ولذلك ي ستفاد من تصنيف املتضلرين ملراتب ألفاظ اجلرح والتعديل ِف الرتجيح 

 .بني من يشرتكون عند املتقدمني ِف مطل  القبول أو ِف مطل  التضعيف

ـ قد يتخصص الراوي يف فن من فنون الرواية بسبب ما يبذله فيه مـن جهـد  07

وأّما ما سواه من فنـون الروايـة فقـد  ,(2) فيكون حّجة يف ذلك الفن, هيف تلّقيه وأدائ

 .وربام قرصـت عـن درجـة االعتبـار, وقد تقرص درجته عن االحتجاج, حيتج به فيه

 :ومن أمثلة ذلك

 .ة عاصم بن أيب النجود املقرئ املشهور 4

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الرحلة الث نية إبراهيم بن ه نئ النيس بوري أبو إسح ق نزيل بغداد  سمعت منه ببغداد يف  -2 =

   2/122وهو ثقة صدوق. اجلرح والتعديل 

 (. 316، 134، 132، 3/88( و )224، 218، 182، 111، 2/128)اجلرح والتعديل  :وانظر

: "من أهل احلديث من ال ُيْفِرُد نوع احلسن وجيعله مندرجً  ق ل احل فظ أبو عمرو بن الصالح (1) 

ى احلسن صحيحً  ال ُينِْكُر أنه يف أنواع الصحيح الندراجه يف أنواع م   حُيتُج به. . ثم إن من سمر

 . 111ـ  112علوم احلديث . دون الصحيح. . فهذا إذًا اختالف يف العب رة دون املعنى"

مه وق ل ابن تيمية : "وأم  قسمة احلديث إىل صحيح وحسن وضعيف، فهذا أول من ُعِرَف أنره قسر

ف هذه القسمة عن أحد قبله. . . وأم  من قبل الرتمذي هذه القسمة أبو عيسى الرتمذي، ومل تعر

من العلامء فام ُعِرَف عنهم هذا التقسيم الثالث  لكن ك نوا يقسمونه إىل صحيح وضعيف، 

والضعيف عندهم نوع ن: ضعيف ضعفً  ال يمتنع العمل به وهو يشبه احلسن يف اصطالح 

 . 22ـ  18/23الفت وى الرتمذي، وضعيف ضعفً  يوجب تركه وهو الواه ". جمموع 

: "ك ن يف ُعْرِف أمحد وَمْن قبله من العلامء أن احلديث ينقسم إىل نوعني: صحيح وق ل أيض ً 

 وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إىل: ضعيف مرتوك ال حيتج به، وإىل ضعيف حسن. . . ". 

 . 86ق عدة جليلة يف التوسل والوسيلة ص 

 . 2/222لرشح علل الرتمذي  انظر: حتقيق د. نور الدين عرت (2) 
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 .صدوقًا ِف احلديث، كان عاصم ثبتًا ِف القراءة )): قال احلافظ الذهبي

 .(3) ُمله الصدق: وقال أبو حاتم ،(2) ومجاعة( 1) وقد وثقه أبو زرعة

 .للحديث َل للحرو : يعني .(2) ِف حفظه يشء: وقال الدارقطني

قّصة رًا ِف فنةون وكةذلك كةان ةوما زال ِف كل وقت يكون العامل إمامًا ِف فةن م 

مةش بخالفةه صاحبه حفص بن سليامن ثبتًا ِف القراءة واهيًا ِف احلةديث وكةان األع

 .(2)(( كان ثبتًا ِف احلديث لينًا ِف احلرو 

وهةو ِف ، ثبت ِف القةراءة، موو بني أسد، عاصم بن ادلة الكوِف )) :وقال أيضا  

                 : ِف شةضن عاصةم وقـال احلـافظ ابـن حجـر .(1)(( احلديث دون الثبت صدوق هيةم

 .(6)(( لصحيحني مقرونوحديثه ِف ا، حّجة ِف القراءة، صدوق له أوها  ))

 .ة ُممد بن إسحاق بن يسار املطلبي موَلهم 2

 .(8)(( ورمي بالتشّي  والقدر، صدوق يدلب، إما  املغازي )): قال احلافظ ابن حجر

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/321انظر: اجلرح والتعديل  (1) 

 . 266ـ  13/261انظر: هتذيب الكامل  (2) 

 .عب رة أيب ح تم: "حمله عندي حمل الصدق، ص لح احلديث، ومل يكن بذاك احل فظ"  (3) 

 . 1/321اجلرح والتعديل          

 . 24سؤاالت الّبق ين ص  (2) 

 . 2/211بالء سري أعالم الن (2) 

 . 2/326ميزان االعتدال  (1) 

 . 282تقريب التهذيب ص  (6) 

 . 216املصدر الس بق ص  (8) 
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، فهو إما  ِف املغةازي، وألرل له مسلم ِف املتابعات، ألرل له البخاري تعليقاً  

 بالسامع ومل خيالف من هـو أوثـق مت  رّصحوأما ِف أحاديث األحكا  فحديثه حسن 

   .(1) منه

لتفت إو مروياام فيه إذح كانوا جمروحةي  وثمة أفراد اشتهروا بفن معني لكن َل ي 

 .(3)وهشا  بن ُممد بن السائب الكلبي،(2)كضيب خمنف لوط بن حيي  األزديالعدالة 

رة أو ــ قد ترد ألفاظ اجلرح والتعديل املنقولـة مـن كتـب املتقـدمني خمتصـ 08

حمكّية باملعن  يف كتب املتأخرين الضطرارهم إىل مجع أكرب عدد من الـرواة يف كتـاب 

فيؤثر ذلك االختصار وتلك احلكاية للفـظ اجلـرح والتعـديل يف احلكـم عـىل , واحد

  .(2) الراوي توثيقا  وجرحا  

 .ولذا يتعنّي توثيق تلك األقوال من مصادرها األصلية

احلافظ الذهبي لعبارة أيب حاتم ِف حكمه عةىل شةهر بةن  نقل فمن أمثلة االختصار  

شهر بن حوشب أحب إيّل من أيب هةارون العبةدي ومةن  )): قال أبو حاتم. حوشب

ميزان ) ِف وقال الذهبي .(2)(( َل حيتج بحديثه، وليب بدون أيب الزبري، برش بن حرب

  .(1)(( بهليب هو بدون أيب الزبري وَل حيتج : قال أبو حاتم )) :(اَلعتدال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 11/113، وفتح الب ري 228، وهدي الس ري ص 6/21انظر: سري أعالم النبالء  (1) 

 . 3/214انظر: ميزان االعتدال  (2) 

 . 312ـ  2/312انظر: املصدر الس بق  (3) 

 . 12ـ  1/12تنكيل انظر: ال (2) 

 . 2/383اجلرح والتعديل  (2) 

 (1) 2/383 . 
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 .(1)(( ليب بدون أيب الزبري: قال أبو حاتم )): (الكاشف) ِف وقال

إبراهيم بن سويد بن حيان املةديني  )): قول احلافظ ابن حجر ومن احلكاية باملعن 

ق  عةىل كةال  ابةن معةني .(2)(( . . . وّثقه ابن معني وأبو زرعة حيةث ، وعبارته تصد 

: وأما أبةو زرعةة فقةد قةال .(3)((  ثقة )): لهروى إسحاق بن منصور الكوسج عنه قو

 .(2)(( ليب به بضس))

ـ يتأثر اجلرح والتعديل الصادران من األئمة املتأخرين بقدر اطالعهـم عـىل  01

 :فمن أمثلة ذلك .أقوال األئمة املتقدمني يف احلكم عىل الراوي

يد الدارمي قد نقل عثامن بن سع، ة أن عبد اهلل بن أيب سليامن األموي موَلهم 4

 ِف ترمجتةه( اذيب التهذيب) ومل يذكر احلافظ ابن حجر ِف .(2) عن ابن معني توثيقه

ثم  .(8) ( الثقات) وكون ابن حبان قد ذكره ِف .(6)(( شيخ)): أيب حاتم سوى قول( 1)

  .(4)(( صدوق)): (تقريب التهذيب) قال احلافظ ِف

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (1) 2/11 . 

 . 388هدي الس ري ص  (2) 

 . 2/113انظر: هتذيب الكامل  (3) 

 . 12ـ  1/12. وانظر: التنكيل 2/112اجلرح والتعديل  (2) 

 (. 282انظر: ت ريخ عثامن بن سعيد الدارم : ترمجة رقم ) (2) 

  .2/221انظر:  (1) 

 . 61ـ  2/62اجلرح والتعديل  (6) 

 . 2/33انظر:  (8) 

 . 316ص ( 4) 
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 .(1) قهولعله لو استحرض نقل الدارمي عن ابن معني لوثّ 

 .(2) ة أن الزبري بن جنادة اهلجري قد نقل ابن اجلنيد عن ابن معني توثيقه 2

: قةول أيب حةاتم( 3) ِف ترمجتةه( اةذيب التهةذيب) وذكر احلافظ ابن حجر ِف

: وقةول احلةاكم( 2) ( الثقةات) وأن ابن حبان قد ذكره ِف ،(2)(( شيخ ليب باملشهور))

ر نقةل ابةن ةولعله لو استحض ( 6)(( مقبول)): (تهذيبتقريب ال) ثم قال ِف .(1)(( ثقة))

 .(8) ابن معني لوثقه  اجلنيد عن

 .ـ ال يشرتط يف الرواة املتأخرين ما يشرتط يف املتقدمني من الضبط واإلتقان 21

 أعر  الناس ِف هذه األعصار املتضلرة عةن اعتبةار جممةوع)): قال ابن الصالح

. . م يتقّيدوا اا ِف رواياام لتعذر الوفاء بذلكفل، الرشوط ِف رواة احلديث ومشاخيه

كون املقصود املحافظة عةىل لصيصةة هةذه األمةة ِف األسةانيد . . . . ووجه ذلك. 

تربح من الرشوط ما يلية  اةذا الغةر  عةىل . . . واملحاذرة من انقطاع سلسلتها فلي عح

متظةاهر بالفسة   ولي كتف ِف أهلية الشةيخ بكونةه مسةلاًم بالغةًا عةاقاًل غةري. جترده

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 24ـ  28انظر: حتقيق د. أمحد حممد نور سيف )لت ريخ عثامن الدارم ( ص  (1) 

 (. 28انظر: سؤاالت ابن اجلنيد ترمجة رقم ) (2) 

 . 3/313انظر:  (3) 

 . 3/282اجلرح والتعديل  (2) 

 1/333انظر:  (2) 

 . 1/312يب التهذيب هتذ (1) 

 . 212ص  (6) 

 . 22انظر: حتقيق د. أمحد حممد نور سيف )لسؤاالت ابن اجلنيد( ص  (8) 
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وبروايته من أصل مواف  ، وِف فبطه بوجود سامعه مثبتًا بخط غري متهم. والّسخف

: احلةد الفاصةل بةني املتقةد  واملتةضلر وقد اعترب احلافظ الذهبي .(1)(( ألصل شيخه

وجه التفرقة بني املتقدمني واملتةضلرين ِف  وأوضح السخاوي .(2) رأس سنة ثالثامئة

ملا كان الغر  أوَلً معرفة التعديل والتجريح وتفاوت املقامةات )) :هذا الشضن بقوله

ل بةذلك إو التصةحيح والتحسةني والتضةعيف حصةل ، ِف احلفظ واإِلتقان لي توصَّ

وملا كان الغر  آِلرًا اَلقتصار ِف التحصةيل عةىل . التشدد بمجموع تلك الصفات

نظر إو الغالةب ِف ولكةن ذلةك بةال. جمرد وجود السلسةلة السةندية اكتفةوا بةام تةرى

ِفَعنيح  وإن كان التساهل إو هذا احلةد ِف ، وإَّل فقد ي وجد ِف كل منهام من نمط اآللر، املوح

 واذا كله يتبنّي أن سبب التفرقة بني املتقدمني واملتةضلرين كةون .(3)(( املتقدمني قليالً 

بنسةبتها  العربة ِف رواية املتضلرين عىل الكتب واألصول الصحيحة التةي اشةتهرت))

 .(2)(( بل تواتر بعضها إليهم، إو م لفيها

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 231علوم احلديث ص  (1) 

ن االعتدال( ـ: ". . . وكذلك من قد ُتُكلِّم  ق ل احل فظ الذهب  (2)  ـ يف بي ن منهجه يف كت به )ميزا

 من قد تبنير ضعُفه، واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة يف فيه من املتأخرين، ال أْوِرُد منهم إالر 

زم نن  ليس عىل الرواة بل عىل املحدثني واملفيدين، والذين عرفت عدالتهم وصدقهم يف ضبط 

أسامء الس معني.  ثم من املعلوم أنه ال بد من صون الراوي وسرته، ف حلد الف صل بني املتقدم 

ولو فتحت عىل نفيس تليني هذا الب ب مل  َسلَِم مع  إالر القليل،  واملتأخر هو: رأس سنة ثالثامئة،

ُعوا يف الصغر واحتيج إىل علو  إذ األكثر ال يدرون م  يروون وال يعرفون هذا الشأن إنام ُسمِّ

 . 1/2يزان املف لعمدة عىل من قرأ هلم وعىل من أثبت طِب ق السامع هلم". سندهم يف الكّب.

 . 1/311فتح املغيث  (3) 

 . 41الب عث احلثيث ص  (2) 
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 وجوه الطعن يف الراوي

 :وفيه أربعة فصول

 ما يتعلق بجهالة الراوي: الفصل األول. 

 ما خيتص بالعدالة: الفصل الثاين. 

 ما خيتص بالضبط: الفصل الثالث. 

 ما ال يتعلق بالعدالة وال بالضبط غالبا  : الفصل الرابع. 
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 ما يتعلق جبهالة الراوي

 :ما يتعلق جبهالة الراوي: القسم األول

أن َل ي عَرَ  فيه تعديل وَل جتريح معني: الراوي املراد جبهالة
 (1)  

0
. 

 .  (وجهالة حاله، وجهالة عينه، إاا  اسم الراوي) ويدخل حتتها

 :وأسباب اجلهالة هي

َي الراوي شيخه أو يكنيه  4 َسمِّ أو صةنعة عةىل ، أو ينسبه إو قبيلةة أو بلةدة أن ي 

ويكثر ذلةك  ،(2) فتحصل اجلهالة، في ظّن أنه شيخ آلر، غري ما اشتهر به ذلك الشيخ

 .ِف تدليب الشيو 

ِقاّل  2  .(3) من رواية احلديث فيِقلُّ األلذ عنه فال يعر   ًة أن يكون الراوي م 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 22نزهة النظر ص (1) 

 1-   (: قيد لتجريح فقط، احرتز به عام مل يعني فيه اجلرح بأن يقول : )وقوله معنيق ل البق ع

فالن ضعيف أو جمروح فال ترده بمجرد قوله، بل يتوقف عن الرواية عنه حتى يظهر لن  ح له 

 .32-2/33للمن وي يواقيت والدررويعرف مقصوده بقوله جمروح. انظر: ال

وقد يفرس كالم احل فظ بأن التجريح والتعديل يقع جلامعة من السند وراوين  مذكور فيه فيقع        

 له من هذا تعديل أو جتريح غري معني، وغري مقصود لراو بعينه من السند  واهلل أعلم. 

 وه م اجلمع والتفريق(. صنرف اخلطيب البغدادي يف هذا النوع كت به )املوضح أل (2) 

 . 24انظر: نزهة النظر ص         

صنرف اإلم م مسلم، واحلسن بن سفي ن يف أوئلك الرواة املقلرني ب سم )الوحدان(. انظر:  (3) 

 . 24املصدر الس بق ص
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بحهم الراوي اسم شيخه كضن يقول 7 ، حةدثني بعضةهم، رجةلحةدثني ": ة أن ي 

 ."ألربنا شيخ لنا

حةدثني فةالن أو ابةن : ة أن يذكر الةراوي اسةم شةيخه مهمةاًل كةضن يقةول 1

 .(1)"فالن

 .ة عد  نّص األئمة عىل توثي  الراوي أو تضعيفه 1

ة فهذا َل يقبل  "حدثنا رجل": نحو، ة وهو من مل يسّم اسمه فأما املبهم من الرواة

ه َل أن رش: وتعليل ذلك. حديثه َِم اسم  ط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ومن أ اح

 .(2) فكيف تعر  عدالته وفبطه. تعر  عينه

فهـذا حمـل  "حدثني الثقةة": لكن قد يق  اإلاا  بلفظ التوثي  كضن يقول الراوي

 :أشهرها ماييل. خالف عىل أقوال

أن ذلةك َل  )) :وأيب بكر حممد بن عبـد اهلل الصـرييف, قول اخلطيب البغدادية  4

 .(3)(( يكفي ِف توثي  الراوي

 .(2) احتامل أن يكون ذلك الراوي ثقة عند من أامه جمروحًا عند غريه :وتعليله

أن ذلةك يكفةي توثيقةًا )): وهو منقول عةن اإلمةا  أيب حنيفةة :القول الثاينة  2

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
يستدل عىل معرفة اسم املبهم ومت م اسم املهمل بوروده من طريق أخرى مسمى فيه . انظر:  (1) 

 . 24ظر ص نزهة الن

 . 24انظر: نزهة النظر ص  (2) 

 . 222، وعلوم احلديث ص 122انظر: الكف ية ص  (3) 

 . 222انظر: علوم احلديث ص  (2) 
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 .(1)(( للراوي

ال باملرسل من جهةة أن امل وثِّ  م يٌن عىل ذلك وهو نظري اَلحتج: وتعليل ذلك

له، أن املرِسَل لو مل حيتج باملحذو  ملا حذفه فالقبول ِف هةذه املسةضلة مةن ، فكضّنه عدَّ

 .(2) ( حدثني الثقة) ألن اإِلاا  قد وق  بلفظ التوثي  الرصيح، باب أوو

 :وذلك ملاييل. القول األول والراج 

ألن  ،(3) عنةد غةريهة أنه َل يلز  من توثي  الراوي لشيخه أن يكةون كةذلك  4

يمكةن الةتال  أهةل ، اخلرب عن التوثي  كاخلرب عن التصحيح والتحليل والتحريم

 .بحسب ما ي دي إليه اَلجتهاد ،(2) الديانة واإِلنصا  فيه

ة وألن اإِلما  قد َيَتَفّرد  بتوثي  الراوي امل تَّفِ  عىل فعفه لكونه ثقة عنده 2
 (2). 

 .(1) مية شيخه ريبة توق  ترددًا ِف القلبة وألن إرضاب املحّدث عن تس 7

 :يلي ومن ضوابط هذه املسألة ما
قد ي عر  بةالنّص عليةه ( حدثني الثقة): املوثَّ  بتلك الصيغة أن ذلك الراوي أ ـ

ت ِمةَد ِف حقةه ذلةك التوثية  موافقةًة . أو باَلستقراء من عمل اإِلما  فإن كان ثقةة اعح

 .لتوثي  األئمة اآللرين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/318انظر: فتح املغيث  (1) 

 . 1/318انظر: املصدر الس بق  (2) 

 . 222انظر: علوم احلديث ص  (3) 

 . 2/162تنقيح األنظ ر  (2) 

 . 1/318غيث انظر: فتح امل (2) 

 . 222انظر: علوم احلديث ص  (1) 
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 :فالثقة ((  عن الليث بن سعد حدثني الثقة )): إذا قال اإِلمام الشافعي: ومثال ذلك

 .(2) حّسان التِّنّييس البكري( 1) حيي  بن

 .دون مرتبة الثقة اعتمد ِف حاله الدرجة التي تلي  به وإن كان

فمةراده   (( عةن ابةن جةريج حـدثني الثقـة )): إذا قال اإِلما  الشافعي: ومثال ذلك

 .(2) األوها  صدوق كثري وهو ،(3) بن لالد املخزومي موَلهما مسلم :بالثقة

حدثني َمْن ) واإِلاا  بلفظ، (حدثني الثقة): بني اإِلاا  بلفظ أن هناك فرقا  ة  ب

راحتها ِف التوثية  ةأرفة  بكثةري لصة( حـدثني الثقـة): فإن اللفظة األوو  .(ال أهتم

، فإ ا َل تفيد بلوغ الراوي منزلة الثقةة، (حدثني َمْن ال أهّتم): بخال  اللفظة الثانية

إذ َل يلز  من عد  ااا  الراوي توثيقه من جانب الضبط وغاية العبارة نفةي التهمةة 

 .(2) دون تعر  لإِلتقان

 وعبةد الةرمحن، وعبد اهلل بن جعفر بةن املةديني، أن عبد اهلل بن هليعة ويوضح ذلك

ت، بن زياد األفريقيا  .(1) ج ام عند التفّرد وليسوا بمّتهمنيفعفاء ِف احلفظ َل حي 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/312، وتدريب الراوي 1/311انظر: فتح املغيث  (1) 

 . 284انظر: تقريب التهذيب ص  (2) 

 . 1/312، وتدريب الراوي 1/311انظر: فتح املغيث  (3) 

 . 224انظر: تقريب التهذيب ص  (2) 

 . 1/311، وتدريب الراوي 1/311انظر: فتح املغيث  (2) 

ح ابن السبك   مس واة عب رة: )حدثن  من ال أهتم( إذا صدرت من مثل الش فع  يف مق م  وقد رجر

 االحتج ج لعب رة: )حدثن  الثقة( وإن ك نت ال تس وهي  من حيث الداللة اللغوية. 

 . 1/312انظر: تدريب الراوي          

 . 1/311انظر: فتح املغيث  (1) 
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 :وأما اجملهول

 :تنّوعت آراء العلامء يف حتديد املراد به عىل أقوال أشهرها فقد 

 املجهول عند أصحاب احلديث هو كل من مل يشتهر )): ما حكاه اخلطيب البغدادية 4

 .(1)(( من جهة راو واحدومن مل ي عحر ح حديثه إَّل ، وَل عرفه العلامء به، بطلب العلم ِف نفسه

 :املجهول ثالثة أقسا  )): قول احلافظ ابن الصالحة  2

 أ ـ جمهول العدالة من حيث الظاهر والباطن مجيعا  
 0

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 124الكف ية ص  (1) 

  :فهذا التعريف مجع أموًرا ثالثة  

 /من مل يشتهر بطلب العلم فمن اشتهر بذلك خرج عن كونه جمهوال. 1 

 /عدم معرفة العلامء له فإذا عرف بجرح أو تعديل خرج عن كونه جمهوال. 2 

 / مل يرو عنه إال واحد، فإذا روى عنه أكثر من واحد خرج عن جه لة العني. 3

ا رجعن  إىل أقوال فأعاله   الشهرة ب لعلم، فإن مل يكن مشهورً  لراويويالحظ تدرج يف ح ل ا 

له أن ننظر هل تعدد الرواة عنه أم ال فأقل م  يفيد تعددهم عنه خروجه  ؟املزكني، وإال فأقل أحوا

ال تعرف عينه وال ذاته، وإنام عرف اسمه، وأن فالن  روى  وجمهول العنيمن جه لة العني للح ل. 

 ال يعرف اسمه، وهو أيًض  ال تعرف عينه وال ذاته. ويق ل فيه )من مل يسم(. عنه، واملبهم 

  1- تعرف عدالته الظ هرة والب طنة.  ، وهو: من عرفت عينه، وملويسمى جمهول احل ل 

وتعدد الرواة عنه أمر أغلب  وليس قيًدا الزًم  يف التعريف، وإن رصح بعضهم ب شرتاط عدلني   

ال  -وهم أكثر استعامال هلذا املصطلح –ن القط ن و الذهب  وابن حجر فأكثر، فإنن  نجد اب

 يلتزمون بتعدد الرواة يف حكمهم عىل الرواة بذلك، وهذا أمثلة: 

ق ل ابن القط ن يف إبراهيم بن أيب ميمونة جمهول احل ل ال يعرف روى عنه غري يونس بن احل رث. 

 يعرف روى عنه إال مح د بن سلمة.  وق ل يف محيد بن يزيد البرصي: جمهول احل ل وال

 وق ل الذهب  يف بسط م بن حريث جمهول احل ل. . . تفرد عنه سليامن بن حرب. 

 وق ل الذهب : والد عدي بن ث بت جمهول احل ل ألنه م  روى عنه سوى ولده. 
= 
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 (املستور) وهو, ب ـ  جمهول العدالة يف الباطن دون الظاهر
 0

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ه وق ل الذهب : حييى بن احلسني املدائن  عن ابن هليعة جمهول احل ل، وخّبه غري صحيح، أورد =

 اخلطيب يف ت رخيه. انتهى. واخلطيب مل يذكر راوي  عنه إال حممد بن مغرية الشهرزوري. 

وأكثر منهام ابن حجر فقد وصف يف التقريب واحًدا وستني راوي  بـ جمهول احل ل. منهم اثن ن 

 وثالثون )أي النصف( مل يرو عن كل منهم إال واحد. 

بن حييى بن الوليد بن عب دة، وث بت األنص ري،  ومنهم: إبراهيم بن إسامعيل الص ئغ، وإسح ق

وخلد بن يزيد بن عمر الفزاري، وعبد الرمحن بن أيب كريمة، وعبيدة بن بالل العم ، وعمر بن 

إسح ق بن عبد اهلل املدين، وف تك بن فض لة، وحييى بن احلسن بن عثامن القريش، ويعقوب بن 

 . 112-1/42ه لة الرواة وأثره  حييى بن عب د القريش األسدي املدين. انظر: ج

  1- بقوله: امَلسُتور َمن يكوُن َعدالً يف الظَّ هِر، وال ُتْعرُف عدالُته ب طن . وانظر:  وعرفه البغوي

 : ومل يعرف فيه جرح. ويزاد يف تعريفه. 1/212رشح التبرصة والتذكرة  

ب ملفسق، ألن عدم العلم  ه  اإلسالم والعلم بعدم املفسق ال عدم العلم :ف لعدالة الظ هرة

فقد علم فيه عدم املفسق أي أنه  أم  يف املستورب ملفسق يستوي فيه جمهول العني وجمهول احل ل، 

ًرا وبق  ب طن أمره وحقيقة اطلع عىل ح ل الشخص الظ هرة وعرف منه عدم وقوع م  يفسق ظ ه

ه  م  أخّب به  العدالة الب طنةوأم  جمهول احل ل فال يعلم فيه وقوع مفسق وال عدم وقوعه.  ح له.

د هب  م  يف نفس األمر.  املعدلون من تزكية الراوي وتوثيقه. فرتجع ألقوال املزكني. وليس املرا

خيرج عن وصف املستور، ويدخل أوص ف التوثيق الت  يستخدمه   فعدل الظ هر والب طن

: فأم  1/112مع التوضيح يقول ابن الوزير يف تنقيح االنظ ر  املحدثون كصدوق وثقة ونحوه . 

املستور فإنه مظنون العدالة ]أي ظنً  راجًح  ال مستوي الطرفني[، ولو مل يكن كذلك مل يتميز منه 

 املجهول، لكنه غري خمبور خّبة توجب سكون النفس الذي يسميه كثري من املحدثني علاًم. 

قونه مع تزكية الراوي يف دينه بل يطل .ال يقصدون جه لة احل ل واملحدثون إذا أطلقوا  لفظ مستور

 لكنه ليس ب ملشهور واملكثر من الرواية وال من األثب ت املتقنني.  ،واستق مته

وهو إطالق قديم مستعمل يف التعديل املتوسط أو من خف  أمره. وال يشرتط فيه تعدد الرواة 

 ومن تطبيق ته: أيًض . 
= 
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 .0 (1) ((ج ـ جمهول العني

 :املجهول قسامن)): قول احلافظ ابن حجر ـ 4

وثَّ ح  :جمهول العني ةأ  ِو عنه غري واحد ومل ي   .من مل َيرح

ث  :(املستور) جمهول احلالة  ب وَّ  .(2)(( من روى عنه اثنان فضكثر ومل ي 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ب، والد عمرو بن عبيد موىل أبى : ترمجة: عبيد بن ب 2/212م  يف اجلرح والتعديل  -1 =

هريرة روى عن أبى هريرة، روى عنه عبد اهلل بن عون سمعت أبى يقول ذلك. ق ل: وسألت أبى 

 عنه فق ل: مستور مل يبلغن  عنه يشء. 

: حممد بن ه رون أبو عبد اهلل الرازي اللؤلؤى روى 8/116م  يف اجلرح والتعديل  -2

رعة وق ل كتبت عنه حديث  واحدا وك ن ينزل املدينة عن عمرو بن صفوان، روى عنه أبو ز

 بدستك شيخ مستور، ق ل: سئل أيب عنه فق ل: شيخ مستور. 

ويف امليزان: زي د بن مليك أبو سكينة شيخ مستور م  وثق وال ضعف فهو ج ئز -3

احلديث. روي عنه جعفر بن برق ن، وأبو بكر بن أيب مريم تفرد بحديث دعوا احلبشة م  

 : وقد ذكره بن حب ن يف الثق ت، وق ل يروي املراسيل. 2/241. انتهى. زاد يف اللس ن ودعوكم

ويف امليزان أيض : عبد اهلل بن حممد بن عامرة القداح األنص ري مدين أخب ري عن ابن  -2

 أيب ذئب ونحوه مستور م  وثق وال ضعف وقل م  روى. انتهى. 

  إىل آخره.له الدارقطن  يف الغرائب. . . : وأورد331/ 3زاد احل فظ يف لس ن امليزان 

 . 221ـ  222انظر: علوم احلديث ص  (1) 

 1-  من مَلْ يعرفُه الُعلامء، وال ُيعرُف وتعريفه الصحيح هو 221-222انظر: علوم احلديث :

، ويف مقدمة ابن الصالح ص ق ل: ذكر أبو بكر اخلطيب البغدادي  11حديثُه إالَّ من جهِة واحد 

ة مس ئل سئل عنه : أن املجهول عند أصح ب احلديث هو كل من مل تعرفه العلامء ومن مل يف أجوب

 س بقة.املؤلف هن  يف فقرة ذكريعرف حديثه إال من جهة راو واحد. وهو بنحوه يف كف يته كام 

 وغريه.  1/316تدريب الراوي  :وراجع 

 . 62، وتقريب التهذيب ص 21انظر: نزهة النظر ص  (2) 

   لك  ال يدخل من ضعف مع تعدد الرواة عنه. د: ومل جيرحويزا ، 
= 
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 :ييل وخالصة ذلك ما

 كةام حكةاه، ة أن من مل يشتهر بطلب العلم ِف نفسه وَل عرفه العلامء به فهو جمهول4

 من مل يعر  العلامء عدالتةه مطلقةًا ومةن: حوهذا الصنف قسامن عند ابن الصال، اخلطيب

 وَلشرتاك هذين القسمني ِف عد  العلم بعةدالتهام، عرفوا عدالته الظاهرة دون الباطنة

 .(1)(املستور ة جمهول احلال): اعتربمها ابن حجر قساًم واحدًا أطل  عليه، الباطنة

وثَّ  فهو جمهول العني 2  .ة أن من مل يرو عنه غري واحد ومل ي 

وهو  ،وهذا الفرق املذكور بني جمهول العني وجمهول احلال هو مذهب اجلمهور

 .بل حيصل بالتوثي  الرصيح، ظاهٌر ِف أن تعديل الراوي َل حيصل بمجرد الرواية عنه

 .(الثقات) مذهب ابن حبان يف كتابه: واملذهب الثاين

  فكل من أذكره ِف هذا الكتاب األول. . . )): قال ابن حبان
0
هو صدوق جيوز ف 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ُمنِّ  يف الع يل الرتبة ص  = : وإن ك ن روى عنه اثن ن فق ل يف جمهول احل ل: 232ولذا استدركه  الشُّ

سم  ب ملجهول احل ل، واملستور.  وال جترحيهفص عًدا، ومل ينص أحد من أئمة احلديث عىل توثيقه 

ترجم  بمستور يف التقريب مل ئة وأربعة قد ملستور وجمهول احل ل. وال يفرق بني ا وابن حجر

قيًدا يف التطبيق د الرواة عنهم.فلم يلتزم ب لعدد   مل يتعد ، ومنهم تسعة وأربعون راويً وَخسني راويً 

  .كام التزمه نظريً 

 . 1/322انظر: فتح املغيث  (1) 

 1- ( فقد ق ل: 1/11ته عىل كت ب الثق ت )يعن  به كت ب الثق ت كام يف مقدم الكت ب األول

"وال أذكر يف هذا الكت ب األول إال الثق ت الذين جيوز االحتج ج بخّبهم، وأقنع هبذين 

ن الكت بني املخترصين عن كت ب الت ريخ الكبري الذي خرجن ه لعلمن  بصعوبة حفظ كل م  فيه م

 ...انتهى. األس نيد والطرق واحلك ي ت

كام يف " الفصل بني النقلة" :  ب الت ريخ الكبري ولعله الذي يسميه أيًض فكأن ابن حب ن له كت

 واهلل أعلم.   .املجروحنيالثق ت و (وأخرج منه الكت ب ن املشهوران1/13) الثق ت
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ى  اَلحتجال بخربه إذا َتَعرَّ
0ِجَد خرٌب منكر عن واحد ، لربه عن لصال مخب فإذا و 

 :فإن ذلك اخلرب ال ينفّك من إحدى مخس خصال ,ممن أذكره يف كتايب هذا

ة إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه ِف كتايب هذا  ِف اإِلسناد رجةل  4

تج بخربه  .فعيف َل حي 

 .كون دونه رجل واه َل جيوز اَلحتجال بروايتهة أو ي 2

 .ة أو اخلرب يكون مرساًل َل يلزمنا به احلّجة 7

 .ة أو يكون منقطعًا َل يقو  بمثله احلّجة 1

. ة أو يكون ِف اإِلسناد رجل مدلب مل يبنّي سامعه ِف اخلرب َمنح الذي سمعه منه 1

ى خربه . .  عن اخلصال اخلمس التي ذكرهتا فهو فكل من ذكرته يف كتايب هذا إذا َتَعرَّ

ر  منه اجلرح فد التعديل، عدل جيوز االحتجاج بخربه عح فمةن ، ألن العدل من مل ي 

َكلَّف الناس مةن النةاس معرفةة مةا ، مل يعلم بجرح فهو عدل إذا مل يتبنّي فده إذ مل ي 

لِّفوا احلكم بالظاهر من األشياء غري املغّيب عنهم، غاب عنهم  .(1)(( وإنام ك 

 .بل هو سبب فعف اخلرب، فاخلصلتان األوليان تفيدان أن املجروح َل حيتج بخربه

وأما الثالث األلرية فتفيد أن من سقط من اإِلسناد بسب اإِلرسال أو اَلنقطاع 

حمل أمره عىل التوثي ، أو التدليب ولو حصل ذلك َلَتمَّ اَلحتجال بةاخلرب مة  ، فال حي 

اَلنقطاع واحتامل اَلنقطاع ِف التدليب وم  جهالة عني انقطاع إسناده ِف اإِلرسال و

فلم يب  إذن إَّل َمنح كان مذكورًا ِف سلسةلة ذلةك اإِلسةناد ومل ، الساقط من اإِلسناد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  1- أي خال.  :تعرى 

 . 13ـ  1/11الثق ت  (1) 
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رط أن ةفهذا عدل ة عىل مذهب ابن حبان ة حت  يتبنّي جرحه بشة، ي عر  فيه اجلرح

فهةم ، عةنهم إَّل الضةعفاء وأمةا املجاهيةل الةذين مل يةرو ))   .(1) يكون تلميةذه ثقةة

 .(2)(( مرتوكون عىل األحوال كلها

وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان  )): فقال وقد انتقد احلافظ ابن حجر هذا املذهب

من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان عةىل العدالةة إو أن يتبةنّي جرحةه مةذهب 

الةذي ( الثقات) بوهذا هو مسلك ابن حبان ِف كتا .واجلمهور عىل لالفه، عجيب

وكضن عنةد ابةن . فإنه يذكر َللحقًا ممن َنصَّ عليهم أبو حاتم وغريه أ م جمهولون، أّلفه

، وهو مذهب شيخه ابةن لزيمةة، حبان أن جهالة العني ترتف  برواية واحد مشهور

 .(3)(( ولكن جهالة حاله باقية عند غريه

د  موفة  اَلفةرتاق َةدِّ   وكال  احلافظ ابن حجر هذا حي 
0
بةني قةول ابةن حبةان  

فابن حبان يرى أن جهالة العني ترتف  عةن الشةيخ بروايةة واحةد  ومذهب اجلمهور

 .مشهور عنه وعند ذلك فاألصل ِف ذلك الشيخ العدالة ما مل يعر  فيه اجلرح

 .أن تفّرد الواحد بالرواية عن الشيخ َل يرف  عنه جهالة العني واجلمهور عىل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
روي عن سعيد . فق ل: "ي1/11يوضح ذلك أن ابن حب ن ذكر أيوب األنص ري يف الثق ت  (1) 

  بن جبري، روى عنه مهدي بن ميمون، ال أدري من هو؟ وال ابن من هو؟ ". 

 . 1/311انظر: فتح املغيث 

 .2/143وانظر: املجروحني  . 1/12لس ن امليزان  (2) 

 . 1/12لس ن امليزان  (3) 

 1- ويرى هو أنه ال يرى اجله لة جرًح  الصواب أن موضع اإلفرتاق بني  ابن حب ن واجلمهور ، 

 رشوط. يعرف فيه اجلرح.لكنه قيد ذلك بأن األصل يف املسلم العدالة، والعدل عنده من مل 
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ولذلك يبق  ِف درجةة ، عنه تفيد التعريف دون التعديلفضكثر  وأن رواية االثنني

ث  وَّ وأقل ما ترتف  به اجلهالة أن يروي عةن  )): فقد قال اخلطيب، جمهول احلال حت  ي 

إَّل أنةه َل يثبةت لةه حكةم . . . الرجل اثنان فصاعدًا من املشهورين بةالعلم كةذلك

 (1)(( العدالة بروايتهام عنه
0
. 

اشةتهر ( الثقات): دة التوثي  التي سلكها ابن حبان ِف كتابهونظرًا لسعة مقتىض قاع

  بـل قـال الشـيخ عبـد الـرمحن لكن ليس ذلـك عـىل إطالقـه، بالتساهل ِف توثي  الرواة

 :التحقيق أن توثيقه عىل درجات)): بن حيي  املعلميا

ح به كضن يقول: األوىل  .و ذلكأو نح. . . . (مستقيم احلديث) أو( كان متقناً ): أن ي رَصِّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 121الكف ية ص  (1) 

 1-  بأن  وأن العدالة تثبتم  ال ينضبط هبذه الق عدة،  وجد يف كالم املتقدمني من األئمةقد

 ، دون اعتب ر عدد. يروي عن الراوي من هو معروف ب لثقة والعلم والتثبت يف األخذ

( ق ل ابن أيب ح تم: سألت أيب عن رواية الثق ت عن رجل غري ثقة 2/31) فف  اجلرح والتعديل

ه روايته عنه،  يه؟ ق ل: إذا ك ن معروف  ب لضعف مل تقور . وإذا ك ن جمهوال نفعه رواية الثقة عنهمم  يقور

ق ل: قلت ألمحد: "  إذا روى  148ص أبو داود السجست ين يف سؤاالته   ومثله يف املعنى م  نقله

 حييى أو عبد الرمحن بن مهدي عن رجل جمهول، حيتج بحديثه "؟ ق ل: " حيتج بحديثه ". 

 ( عن يعقوب بن شيبة، ق ل: 368-1/366) وذكر ابن رجب يف رشح علل الرتمذي

لرجل قلت ليحيى بن معني: متى يكون الرجل معروف ، إذا روى عنه كم؟. ق ل: إذا روى عن ا

مثل ابن سريين، والشعب ، وهؤالء أهل العلم، فهو غري جمهول. قلت: فإذا روى عن الرجل مثل 

 سامك بن حرب وأيب إسح ق؟. ق ل: هؤالء يروون عن جمهولني. 

"وهذا تفصيل حسن، وهو خي لف إطالق حممد بن حييى الذهيل :بقوله ثمر علرق ابن رجب عىل هذا

 ه ال خيرج الرجل من اجله لة إال برواية رجلني فص عدا عنه.الذي تبعه عليه املتأخرون: أنر 

العّبة ب لشهرة، ورواية احلف ظ بل ، وظ هر هذا أنه ال عّبة بتعدد الرواة (:1/364) وق ل أيًض 

 الثق ت. 
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 .أن يكون الرجل من شيوله الذين جالسهم وَلرَبَهم: الثانية

َلم أن ابن حبان وقةف ، أن يكون من املعروفني بكثرة احلديث: الثالثةة عح بحيث ي 

 .له عىل أحاديث كثرية

 .أن يظهر من سياق كالمه أنه قد عر  ذلك الرجل معرفة جيدة: الرابعة

بل لعلها أثبـت , ِقلُّ عن توثيق غريه من األئمةفاألوىل ال تَ   .ما دون ذلك: اخلامسة

واخلامسـة ال , والرابعة صـاحلة, والثالثة مقبولة, والثانية قريب منها, من توثيق كثري منهم

 (1)(( ي ْؤَمن  فيها اخللل
0
. 

حيةث ، وما ذكره ة رمحه اهلل تعاو ة بالنسبة للدرجتني األوو والثانية ظاهر جةداً 

بةل ( العدل من مل يعر  فيةه اجلةرح) هام مل يكن عىل مقتىض قاعدةتبنّي أن التوثي  في

 .عىل العلم بضحوال الرواة

فاحلكم بمقتضامها عةىل الةراوي حيتةال ، وأما بالنسبة للدرجتني الثالثة والرابعة

 .إو تثّبت ونظر ِف حتق  ذلك بالنسبة لكل راو  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 238ـ  1/236التنكيل  (1) 

 1- يل دقيق يدل : هذا تفصوعلق العالمة األلب ين عىل كالم املعلم  يف ح شية التنكيل بقوله

عىل معرفة املؤلف رمحه اهلل تع ىل، ومتكنه من علم اجلرح والتعديل، وهو مم  مل أره لغريه، فجزاء 

غري قد ثبت لدي ب ملامرسة أن من ك ن منهم من الدرجة اخل مسة فهو عىل الغ لب ، ا اهلل خريً 

املحققني فإهنم  جمهول ال يعرف، ويشهد بذلك صنيع احلف ظ ك لذهب  والعسقالين وغريمه  من

  . ن درًا م  يعتمدون عىل توثيق ابن حب ن وحده ممن ك ن يف هذه الدرجة، بل والت  قبله  أحي نً 

 . 162-1/161الصحيحة  :وانظر 
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د َ كَّ َل ي  من  )): عليه قولهكام يدل ، وأما الدرجة اخلامسة فهي موف  تساهل م 

 .وهذا كله من حيث توثي  املجهول وعد  توثيقه. ((فيها اخللل

 .وأما من حيث االحتجاج به

، قبول رواية املجهول واَلحتجال اا إذا مل ي عر  فيه اجلرح فمذهب ابن حبان 

  ةهةذا هةو مقتضة. وكان شيخه والراوي عنه كالمها ثقتني ومل يكن احلديث منكراً 

 .(1) املتقّد  تفصيله

 :جمهول العني وجمهول احلال عىل النحو التايل فيفّرقون بني وأما اجلمهور

 :جمهول العني يف قبول روايته مذاهب هي: أولا 
 .(2) رّد رواية جمهول العني مطلقاً : (من اجلمهور) مذهب األكثرين أ ـ

ةمِّ )): قال احلافظ ابن كثري َي وَل تعةر  فضما املبهم الذي مل يسم اسةمه أو مةن س 

 .(3)(( . . . فهذا ممن َل يقبل روايته أحد علمناه، عينه

ِهَلتح عينه فمن باب أوو أن جتهل حاله ِف العدالة والضبط: وتعليله  .أن من ج 

              قبول روايته إذا كان املنفرد بالرواية عنه َل يروي إَّل عن عدل  :ب ـ القول الثاين

  .(2) كعبد الرمحن بن مهدي

نّيا للراوي: ويمكن تعليله  .بضن ِف اطراد العادة بذلك توثيقًا ِفمح

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 311ـ  1/312، وفتح املغيث 111انظر: ص  (1) 

 . 1/314انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 114 . وانظر مت م كالمه: ص81اختص ر علوم احلديث ص (3) 

 . 1/311انظر: فتح املغيث (2) 
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قبول روايته إن كان مشةهورًا كةضن يشةتهر بالزهةد أو  )): جـ  ـ قول ابن عبد الرب

 .(1)(( فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أوو، النجدة أو الكر 

كةل : َجةاَدًة قةاليس وِ بلغني عن أيب عمر بن عبد الرب األندل )): قال ابن الصالح

من مل يرو عنه إَّل رجل واحد فهو عندهم جمهول إَّل أن يكون رجاًل مشهورًا ِف غةري 

 .(2)((  وعمرو بن معدي كرب بالنجدة، كاشتهار مالك بن دينار بالزهد، محل العلم

ره ةبضن املشهور بمثل هذه الصفات يندر لفاء حاله فمثله َل يض: ويمكن تعليله

 .بالرواية عنهتفّرد راو 

يقبل حديثه إذا زّكاه ة م  رواية : د ـ اختيار أيب احلسن عيل بن عبد اهلل بن القطان

 .(3) الواحد ة أحد أئمة اجلرح والتعديل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/311 فتح املغيثانظر:  (1) 

 . 241علوم احلديث ص  (2) 

 . 1/316، وفتح املغيث 21انظر: نزهة النظر ص  (3) 

أن أسفع بن أسلع يروي عن سمرة بن جندب. ق ل الذهب : م  علمت روى  ومن أمثلة ذلك    

قه  ة، عنه سوى سويد بن حجري الب هيل، وثَّ مع هذا حييى بن معني فام كل من ال ُيْعَرف ليس بحجر

 . 1/211لكن هذا األصل. ميزان االعتدال 

 ومن األمثلة أيًض : قلت  : 

م  روى عنه سوى ولده عبد الواحد،  ،ج برعن ع ئشة و ،املك  موىل بن  خمزومأيمن احلبيش  -1

  .ط/العلمية( 1/222لكن وثقه أبو زرعة. )ميزان االعتدال  ،ففيه جه لة

ق بوس بن ايب املخ رق كويف ت بع  م  حدث عنه سوى سامك لكن ق ل النس ئ  ليس به بأس.  -2

 . 2/222ميزان االعتدال 

عامرة بن عبد عن عيل جمهول ال حيتج به ق له أبو ح تم، وق ل أمحد: مستقيم احلديث ال يروي  -3

 لة كثرية. . وهن ك أمث2/213عنه غري أيب إسح ق. ميزان االعتدال 
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 وزاد عليةه بقبةول روايةة جمهةول العةني  وقد اختار احلافظ ابن حجر هذا القول

 .(1) ة أيضًا ة إذا وّثقه من ينفرد عنه إذا كان متضهاًل لذلك

ألن حصةول ، القول األول وَل يعارفه القول الراب  بل ية ول إليةه: والةراج 

 .التوثي  للراوي من اإِلما  املعترب يرف  عنه اجلهالة مطلقاً 

 :يف قبول روايته مذاهب هي( املستور) جمهول احلال وهو: اثنياا 
 .(2) رد رواية جمهول احلال: (من اجلمهور) أ ـ مذهب األكثرين

ولةذلك ، أن رواية الراويني فضكثر عن الشيخ تعريف به َل توثية  لةه :وتوجيهه

 .فتوثيقه غري معلو 

نحَسب إو بعض املحدثني كالبزار والدارقطني: ب ـ القول الثاين  .(3) قبول روايته: ي 

َمنح روى عنه ثقتان فقد ارتفعةت جهالتةه  )): قولهفقد نقل السخاوي عن الدارقطني 

 .(2)(( وثبتت عدالته

ولعل هذا ما أشار إليه احلافظ الةذهبي عنةد تصةنيفه للحةافظ الةدارقطني مة  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .21نزهة النظر ص  (1) 

        ق ل الذهب ..حييى بن حممد بن كثري احلراين هتذيب التهذيب: ترمجة أمحد بن: يف ومن أمثلته  

: )أي ابن حجر(: بل يكف  يف رفع جه لة قلتيعرف. ال ،يف الطبق ت: أمحد بن حييى بن حممد

: 2/328يف ميزان االعتدال  وأيض ً قه له. عينه رواية النس ئ  عنه، ويف التعريف بح له توثي

 لكنه وثقه.  ،حفص بن عمر  بن مرة الشنِّ  عن أبيه، وعنه موسى التبوذك  وحده

 . 21ص نزهة النظر انظر:  (1) 

 . 1/321انظر: فتح املغيث ( 3) 

 . 1/321املصدر الس بق  (2) 
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 .(1)(( ِف بعض األوقات )): م  تقييده لذلك بقوله، األئمة املتساهلني

 َل ن طحلِ   رد رواية )) :جـ ـ قول إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني

 ورواية املستور، العدل مقبولة ورواية الفاس  مردودة ل ي قال روايةباملستور وَل قبوهلا 

، ولو كنا عىل اعتقاد  ِف حّل يشء فروى لنا مستور حتريمه. موقوفة إو استبانة حالته

 .(2)((  ...عاّم كنا نستحله إو استتام  البحث عن حال الراوي اإلنكفا فالذي أراه وجوب 

والتحقي  أن روايةة )): فقال ،لككذ وقد اختار احلافظ ابن حجر القول بالتوقف

طحَل   القول برّدها وَل بقبوهلا بل هةي موقوفةة إو  املستور ونحوه مما فيه اَلحتامل َل ي 

 .(3)(( كام جز  به إما  احلرمني، استبانة حاله

 ؟:هل تتقوَّى رواية اجملهول ابملتابعة
ينفرد بروايته  وأهل العلم باحلديث َل حيتّجون بخرب )): قال احلافظ الدارقطني

أو رجل ، وإنام يثبت العلم عندهم إذا كان راويه عدَلً مشهورا، رجل غري معرو 

، وارتفاع اسم اجلهالة عنه أن يروي عنه رجالن فصاعداً ،قد ارتف  اسم اجلهالة عنه

 .(2) فإذا كان هذه صفته ارتف  عنه اسم اجلهالة وصار حينئذ معروفاً 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 64انظر: ص  (1) 

 . 1/112الّبه ن  (2) 

فقة قول إم م احلرمني يف أثر ذلك 21نزهة النظر ص  (3)  . وكالم احل فظ ابن حجر حيتمل موا

التوقف وحيتمل وجهً  آخر وهو التوقرف الذي حقيقته نوع من الرد، حيث يقتيض عدم العمل 

ه .    َكْم بردر  ب لرواية وإن مل حُيْ

 . 111انظر م  نقله السخ وي عن الدارقطن  ص  (2) 
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ف عن لربه ذلك قّ ل واحد انفرد بخرب وجب التوفضما من مل يرو عنه إَّل رج  

 .(1)(( حت  يوافقه غريه

لكنه غري رصيح ِف حصول ، أن رواية جمهول العني تتقوى باملتابعة ومفهوم ذلك

 .التقوية بمتابعة جمهول مثله أو متابعة فعيف غري مرتوك

ِر فةيام وقد خّص احلافظ ابن حجر كح ةوى رواية املستور ة جمهول احلال ة بالةذِّ  يتقَّ

 .(2) من الروايات الضعيفة دون رواية جمهول العني

 :من ضوابط موضوع اجلهالة
 ةة  ةةأن اخلالف يف قبول رواية املجهول إنام هو يف حق من دون الصحابة   ـ 0

 .(3) ألهنم عدول بتعديل اهلل هلم, وأما الصحابة فإن جهالتهم غري قادحة

، ما جرى وإن جرى ة فبَِساط هم َمطحوي   ة فضما الصحابة  )): قال احلافظ الذهبي

غلط نادر َل لكنه ، وإن َغلِط وا كام غلط غريهم من الثقات فام يكاد يسَلم أحد من الغلط

 .(2)(( إذ عىل عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل وبه ندين اهلل تعاو، يرض أبداً 

 :ويوّضح ذلك ماييل. ـ أن روايات املجهولني عىل درجات 2

فإن كان الرجل مةن كبةار : وأما املجهولون من الرواة )): قول احلافظ الذهبيأ ـ 

َي بحسن الظن إذا سلم من خمالفة األصول  ل قِّ ت ِمَل حديثه وت  التابعني أو أوساطهم احح

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 3/162السنن  (1) 

 . 22ـ  21ر: نزهة النظر ص انظ (2) 

 . 122انظر: علوم احلديث ص  (3) 

 . 21معرفة الرواة املتكلم فيهم بام ال ُيوجب الرد ص  (2) 
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، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعني فسةائغ روايةة لةربه. ومن ركاكة األلفاظ

وإن كةان املجهةول . عنه وحتّريه وعد  ذلةك وخيتلف ذلك بالتال  جاللة الراوي

 .(1)(( فهو أفعف خلربه سيام إذا انفرد به، من أتباع التابعني فمن بعدهم

فةإن جهةل عينةه ، َل يلز  منه جهالةة عينةه( جمهول): وقوهلم )): وقوله ـ أيضا  ـ

ه وإن كان املنفرد عنه مةن كبةار األثبةات فةضقوى حلالة. وحاله فضوو أن َل حيتجوا به

 .(2)(( وحيتج بمثله مجاعة كالنسائي وابن حبان

ةِميَّ وَل تعةر  ، فضما املبهم الذي مل يسم )): ب ـ قول احلافظ ابن كثري أو مةن س 

ولكنه إذا كان ِف عرص التابعني والقةرون ، فهذا ممن َل يقبل روايته أحد علمناه، عينه

وقد وق  ِف مسند ، ِف مواطن وي ستضاء اا، فإنه ي ستضنب بروايته، املشهود هلم باخلري

 .(3)(( اإِلما  أمحد وغريه من هذا القبيل كثري

ـ الرواة الذين احتج هبم صـاحبا الصـحيحني أو أحـدمها يكتسـبون التوثيـق  4

ويوّضـح . وإن مل ينّص أحد عـىل تـوثيقهم, وترتفع عنهم به اجلهالة, الضمني بذلك

 :ذلك ماييل

َغيحةلة بعد نقله  أ ـ قول احلافظ الذهبي َل ": لقول ابةن القطةان ِف حفةص بةن ب 

ابن القّطان يةتكلم ِف كةّل مةن مل يقةل فيةه إمةا  . . . )): ة "يعر  له حال وَل يعر 

 .عارص ذاك الرجل أو ألذ عمن عارصه ما يدل عىل عدالته

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 362/ك ـ ل. وديوان الضعف ء واملرتوكني ص 1حتقيق كت ب )املغن  يف الضعف ء(  (1) 

 . 64املوقظة ص  (2) 

 . 81اختص ر علوم احلديث ص  (3) 
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ففي الصحيحني مةن هةذا الةنمط للة  كثةري مسةتورون مةا ، وهذا يشء كثري 

 .(1) ((فّعفهم أحد وَل هم بمجاهيل

: ة "هو ممن مل تثبت عدالته": ة بعد نقله لقول ابن القّطان ِف مالك بن اخلري وقوله
وِف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحةدًا ، يريد أنه ما نّص أحد عىل أّنه ثقة ))

 .(2)(( . . . نّص عىل توثيقهم

يحني مةن فقد أراد احلافظ الذهبي اَلحتجاَل عىل ابةن القّطةان بمةن ِف الصةح

مةن وّثقةه كثةري ومل : الثقةة)): أولئك الرواة ورّصح بحصول توثيقهم بذلك ِف قولةه

َل حةديث هةذا ِف الصةحيحني فهةو . يَضعَّف رِّ عِّفح فإن ل  ودونه من مل يوّث  وَل ف 

 .(3)(( موّث  بذلك

ِرَل هلم  )): ب ـ قول احلافظ ابن حجر فضما جهالة احلال فمندفعة عن مجي  من أ لح

فمةن زعةم أن ، ألن رشط الصحيح أن يكون راويةه معروفةًا بالعدالةة؛ لصحيحِف ا

عي  .أحدًا منهم جمهول فكضنه نازع املصنّف ِف دعواه أنةه معةرو  وَل شةك أن املةدَّ

وم  ذلك فةال . ملعرفته مقّد  عىل من يدعي عد  معرفته ملا م  املثبت من زيادة العلم

 . (2)(( ق اسم اجلهالة عليه أصالً جتد ِف رجال الصحيح أحدًا ممن يسوغ إطال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/221عتدال ميزان اال (1) 

 . 3/221املصدر الس بق  (2) 

 . 68املوقظة ص  (3) 

 . 382هدي الس ري ص  (2) 

   ف ئدت ن:( 221/ 1يف تدريب الراوي ) السيوط ق ل  
= 
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ـ ال يلزم من حكم بعض األئمة باجلهالة عىل الـراوي أن يكـون جمهـوال  فقـد  3

 :ومن أمثلة ذلك ماييل. يعرفه غريه فيوّثقه

كةان مةن )): فقةال. أن عبد اهلل بن الوليد بن عبد اهلل املزين قد وّثقه ابن معةني أ ـ

  .(2) والنسائي ،(1)(( ليار املسلمني

 .(2)(( جمهول َل أعرفه)): وقال عيل بن املديني(3)(( صالح احلديث)): وقال أبو حاتم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

جهل مج عة من احلف ظ قوم  من الرواة لعدم علمهم هبم، وهم معروفون ب لعدالة عند  األوىل: =

 لك:غريهم، وأن  أرسد م  يف الصحيحني من ذ

أمحد بن ع صم البلخ ، جهله أبو ح تم ؛ ألنه مل خيّب بح له، ووثقه ابن حب ن، وق ل: روى  - 1

 عنه أهل بلده. 

إبراهيم بن عبد الرمحن املخزوم ، جهله ابن القط ن، وعرفه غريه، فوثقه ابن حب ن، وروى  -2 

 عنه مج عة. 

لك ئ ، ق ل الذهب : ليس أس مة بن حفص املدين، جهله الس ج ، وأبو الق سم الال-3 

 بمجهول، روى عنه أربعة. 

 أسب ط أبو اليسع، جهله أبو ح تم، وعرفه البخ ري.  - 2

بي ن بن عمرو، جهله أبو ح تم، ووثقه ابن املدين ، وابن حب ن، وابن عدي، وروى عنه -2  

 البخ ري وأبو زرعة، وعبد اهلل بن واصل. 

 بو ح تم، ووثقه أمحد، وغريه. احلسني بن احلسن بن يس ر، جهله أ-1  

 حممد بن احلكم املروزي، جهله أبو ح تم، ووثقه ابن حب ن، وروى عنه البخ ري. -6   

ق ل: الذهب  يف امليزان: م  علمت يف النس ء من اهتمت، وال من تركوه ، ومجيع من  الث نية:

 ضعف منهن إنام هو للجه لة. 

 (. 222/ ترمجة رقم )1رز عن ابن معني( انظر: معرفة الرج ل )رواية ابن حم (1) 

 . 2/622انظر: هتذيب الكامل )خمطوط(  (2) 

 . 2/186اجلرح والتعديل  (3) 

 . 2/622انظر: هتذيب الكامل )خمطوط(  (2) 
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 .(1)(( قد عرفه مجاعة ووّثقوه فالعربة ام)): قال احلافظ الذهبي     

 .(2)(( جمهول)): أن احلكم بن عبد اهلل البرصي قال فيه أبو حاتم ب ـ

يل ليب بمجهول من روى )): قال احلافظ ابن حجر هح  .(3)(( عنه أربعة ثقات ووّثقه الذُّ

 .(2)(( جمهول)): أن عباس بن احلسني القنطري قال فيه أبو حاتم جـ ـ

العني فقد روى عنه البخاري وموسة  ( جهالة) إن أراد)) :قال احلافظ ابن حجر

ل واحلسن بن عيل املعمري وغريهما احلةال فقةد ( جهالة) وإن أراد. بن هارون احلامَّ

 .(2)(( فذكره بخري. سضلت أيب عنه: عبد اهلل بن أمحد بن حنبل قالوّثقه 

ة بعةد نقلةه لقةول ابةن معةني ِف عبةد الةرمحن بةن عبةداهلل  وأما قول ابن عدي

إذا قال )): فقال ابن عدية ( 1)(( َل أعرفهام)): وعبد الرمحن بن آد  حيث قال، الغافقي

وإذا عرفه غريه َل يعتمد عىل معرفة  ،فهو جمهول غري معرو  "َل أعرفه": مثل ابن معني

رَب  أحواهلم؛ غريه ِف  فقد أجاب عنـه احلـافظ ابـن حجـر .(6)(( ألن الرجال بابن معني ت سح

مل  فةرب رجةل، َل يتمّش  ِف كل األحةوال)): فقال .ترمجة عبد الرمحن بن عبد اهلل الغافقي

 .العني َل مان  من هذايعرفه ابن معني بالثقة والعدالة وعرفه غريه فضالً عن معرفة 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/221ميزان االعتدال ( 1) 

 . 3/122اجلرح والتعديل  (2) 

 . 348هدي الس ري ص  (3) 

 . 1/212اجلرح والتعديل  (2) 

 . 213هدي الس ري ص  (2) 

 (. 111( ـ )281انظر: ت ريخ عثامن بن سعيد الدارم . ترمجة ) (1) 

 . 2/1116الك مل يف ضعف ء الرج ل  (6) 
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، وهذا الرجل قد عرفه ابن يونب وإليه املرج  ِف معرفةة أهةل مرصة واملغةرب

 .(1)(( . . ."كان رجاًل صاحلًا مجيل السرية": وقد ذكره ابن للفون ِف الثقات وقال

 .ـ قد يقع التجهيل من إمام يف حق أئمة مشهورين فال يرّضهم ذلك شيئا   5

ن حز  قد قال ِف كل من أيب عيس  الرتمذي وإسةامعيل ومن ذلك أن أبا ُممد ب

 .(2)(( جمهول)): بن ُممد الصّفار

وقد عل  احلافظ ابن كثري عىل جتهيل ابن حز  للرتمذي بضن جهالته لةه َل تضة  

 .(3) بل وفعت من منزلة ابن حز  عند احلّفاظ، من قدره عند أهل العلم

ال يريد به أنه مل يرو عنه سوى  "إنه جمهول": قول أيب حاتم يف الرجل: قال السخاوي ـ 6

 .(2) مع أنه قد روى عنه مجاعة ,(2) "جمهول": بدليل أنه قال يف داود بن يزيد الثقفي, واحد

ح  لك أن الرجل قد يكون جمهةوَلً عنةد : ولذا قال الذهبي عقبه هذا القول ي َوفِّ

 .(1)(( يعني أنه جمهول احلال. ولو روى عنه مجاعة ثقات، أيب حاتم

إن إطالق أيب حاتم للمجهول َل يريد به أنه مل يرو عنه سةوى : وقول السخاوي

حيث يشمل كال النوعني ولةيب ، أن إطالقه عنده أشمل من ذلك وأعم: أي، واحد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/218هتذيب التهذيب  (1) 

 . 262ـ  218، وقواعد يف علوم احلديث ص 322، 4/241انظر: املَُحىلَّ  (2) 

 . 11/16البداية والنه ية  (3) 

 . 3/228ح والتعديل اجلر (2) 

أوئلك اجلامعة هم: قتيبة بن سعيد، وهش م بن عبيد اهلل الرازي، وحممد بن أيب بكر املقدم ، (2) 

 . 3/228واحلكم بن املب رك اخل شت ، انظر: املصدر الس بق 

 . 1/318، وفتح املغيث 113ـه( ص 181-161ت ريخ اإلسالم )حوادث ووفي ت  (1) 
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 .ُمصورًا ِف جمهول العني

بةالنظر ِف ترمجةة ذلةك  "فةالن جمهةول": وحيصل حتديد املـراد بقـول أيب حـاتم

الرواية عنه راو واحد فيكةون جمهةول العةني أو روى عنةه اثنةان هل تفّرد ب. الراوي

 ؟.فيكون جمهول احلال

إاّل يف حق من يغلب عىل الظـن ( جمهول) ـ من عادة األئمة أن ال يطلقوا كلمة 7

ْعَرف  مطلقا    .كونه جمهوال  ال ي 

أنةه  وأما إذا أراد اإِلما . والغالب أن هذا اإِلطالق َل يصدر إَّل من إما  مّطل  

ِر   الرجَل فإنه يقول  .(1)( جمهول َل أعرفه أو َل أعر  حاله): َل َيعح

ْفَن للجهالة 8 عِّ عَِّف من النساء إنام ض  ـ مجيع من ض 
 (2). 

 .(3)(( ما علمت ِف النساء من اامت وَل من تركوها )) :قال احلافظ الذهبي

 ال ي عترب سكوت البخاري ـ1
0
راوي وتضـعيفه وابن أيب حاتم عـن توثيـق الـ, 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/232ان انظر: لس ن امليز (1) 

 . 1/321تدريب الراوي  (2) 

 . 2/112ميزان االعتدال  (3) 

1- وأمحد (1/22أن يسكت عن إم م لشهرته ك لش فع ): فإم  وسكوت البخ ري له وجوه

( وإم  أن يسكت عىل مشهور ب لضعف: كسكوته عن حممد بن أشعث الكندي وحممد 2/2-6)

مل يعرفهم، وهلذا جتده أحي ن  ال يفرق بني اثنني، بن إبراهيم اليشكري. وإم  أن يسكت عن أن س 

 .فيقول إن مل يكن، فال أدري من هو، أو نحو ذلك من العب رات

 . 31-32راجع: رواة احلديث ص 
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 (1) توثيقا  له وال جرحا  فيه
0
. 

 :ويوضح ذلك ماييل

قةد ذكةره )): ِف كالمه عن يزيد بن عبةد اهلل بةن مغّفةل أ ـ قول احلافظ ابن حجر

جرحًا فهةو ( 3) ومل يذكر فيه هو وَل ابن أيب حاتم، فسامه يزيد( 2) البخاري ِف تارخيه

 .(2)(( مستور

عىل . . .)): (اجلرح والتعديل) ن منهجه ِف كتابهِف بياب ـ قول ابن أيب حاتم 

أّنا قد ذكرنا أسامي كثرية مهملة من اجلرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب عىل 

وَي عنه العلم فنحن ملحقوها ام ، رجاء وجود اجلرح والتعديل فيهم، كل من ر 

  .(2)(( من بعد إن شاء اهلل تعاو

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
: "ق ل احل فظ أبو -يف ترمجة عبدالكريم بن أيب املخ رق-بن احل فظ العراق   ق ل أبو زرعة (1) 

 مسلٌم جرَحه يف صدر كت به، وأم  البخ ري فلم ُينبره من أمره حممد عبد اهلل بن أمحد األصييل: بنير 

عىل يشء َيُدلر عىل أنره عنده عىل االحتامل؛ ألنه قد ق ل يف الت ريخ: كلر من مل ُأبنَير فيه جرحً  فهو 

 . 122عىل االحتامل، وإذا ُقلت: فيه نظر، فال حُيتمل". البي ن والتوضيح ص 

1-  منهم جمهول العني واحل ل واملستور ومنهم املعروف ب لعدالة  والرواة املسكوت عنهم

  .222املجروح، انظر: رواة احلديث صوالضبط ومنهم 

 . 8/221انظر: الت ريخ الكبري  (2) 

 . 4/322انظر: اجلرح والتعديل  (3) 

 . 112. وانظر: بحوث يف ت ريخ السنة املرشفة ص 2/614النكت عىل كت ب ابن الصالح  (2) 

 . 2/38اجلرح والتعديل  (2) 

  ( بعد ذكره لكالم ابن أيب ح تم: 248)رقم(261-1/214الضعيفة)يف  ق ل العالمة األلب ين

فهذا نص منه عىل أنه ال  هيمل اجلرح و التعديل إال لعدم علمه بذلك، فال جيوز أن يتخذ سكوته 

 ني. عن الرجل توثيق  منه له، كام يفعل ذلك بعض أف ضل عرصن  من املحدث
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كةره ملوسة  بةن جبةري األنصةاري السةلمي ِف ذ ولذلك قال احلافظ ابـن كثـري

وذكره ابن أيب حاتم ِف كتاب اجلرح والتعديل ومل حيك فيه شةيئًا مةن . . . )): موَلهم

 .(1)(( هذا وَل هذا فهو مستور احلال

فةإن  ويسـميهام( أو فـالن, حدثني فـالن): ـ جهالة التعيني أن يقول الراوي 01

هِ ، كانا ثقتني فاحلّجة قائمة بذلك ريح باسةمه أو ةَلتح حال  أحةدمها مة  التصةوإن ج 

رِب  هو املجهول ،(2) فال حّجة بذلك،  0أام َلحتامل أن يكون امل خح
 (3). 

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/138تفسري القرآن العظيم  (1) 

 1- ( فيسميه فيكون ضعيفً  فإنه عند أن يقول مثاًل )حدثن  فالن( ويكون ثقة ثم يقول )أو غريه

؟ مع احتامل  أو ال يسميه بل يقول أو غريه فهذا الغري الذي مل يسم ال يعرف أهو عدل أم ال

 األمرين معً . 

 . 321 ـ 1/314انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 1/322انظر: تدريب الراوي  (3) 
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 ما خيتص بالعدالة

 :ما خيتص ابلعدالة: القسم الثاي

 :مخسة أوجه هي

 .ة الفس  7         .ة اَلبتداع 2         . ة انخرا  املروءة 4

 .ة الكذب 1       .الكذبة التهمة ب 1

 :اخنرام املروءة: الوجه األول

آداب نفسانية حتمل مراعااا اإِلنسةان عةىل الوقةو  عنةد ُماسةن : املروءة هي

وملا كانةت املةروءة تتعلة  بةاأللالق والعةادات صةار  .(1) األلالق ومجيل العادات

  ِ رح رفيةة َقلَّةام تنضةبط ، مرجعها إو الع  واألمةور الع 
0 ،ختتلةف بةالتال   بةل هةي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . م دة )مرأ(. 2/232املصب ح املنري  (1) 

  1-  اشتهر بني أهل العلم أن مم  : (22-22)ص ق ل املعلم  يف  االستبص ر يف نقد األخب ر

بأن يكثر ذلك من الرجل حتى يصري إخالله بام  وقيده مج عةخيرم العدالة تع ط  م  ين ىف املروءة، 

ذكروا أن املدار عىل العرف، وأنه خيتلف ب ختالف  ثم ق ل: أقول:قتضيه املروءة غ لبً  عليه. . . . ت

ح ل الرجل وزم نه ومك نه، فقد يعد الفعل خرمً  للمروءة إذا وقع من رجل من أهل العلم ال إذا 

حلج ز ـ مثاًل ـ ال ك ن من ف جر ـ مثاًل ـ وقد يعد ذلك الفعل من مثل ذلك الرجل خرمً  للمروءة يف ا

يف اهلند، وقد يعد خرمً  للمروءة إذا ك ن يف الصيف ال إذا ك ن يف الشت ء، أو يعد خرمً  يف عرص ثم 

ال خيلو ذلك الفعل الذي يعده أهل العرف خرمً   ثم أقول:يأيت عرص آخر ال يعد فيه  خرمً .

 للمروءة عن واحد من ثالثة أوجه: 

 ظر عن عرف الن س ـ مطلوبً  فعله رشعً  وجوبً  أو استحب بً . أن يكون ـ مع رصف الن األول:
= 
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دَّ ، األشخاص والبلدان فرّبام جرت عادة أهل بلد بمبارشة أمور لو بارشها غريهم َلع 

كاألكل ِف األسةواق واَلنبسةاط ، وإن كانت مباحة رشعاً ، ( 1) ذلك لرمًا للمروءة

 .ونحو ذلك. . . ِف املداعبة واملزاح

 ؟ مىت ُُيْرح الراوي ابلقدح يف مروءته

الذي عندنا ِف هذا الباب رّد لرب فاعيل املباحات إو  )) :اديقال اخلطيب البغد

فإن غلب عىل ظنه من أفعال مرتكب . والعمل ِف ذلك بام يقوى ِف نفسه، العاملِ 

م  كونه ممن َل حيمل ، ذلك والتساهل به املباح املسقط للمروءة أّنه مطبوع عىل فعل

وحتريمه والتنّزه عنه َقبَِل  نفسه عىل الكذب ِف لربه وشهادته بل يرى إعظا  ذلك

وإن فعفت هذه احلال ِف نفب العامِل واامه عندها وجب عليه ترك العمل . لربه

 .(2)(( بخربه ورد شهادته

فقد ، ومن القدح بانخرا  املروءة املن  من كتابة احلديث عمن يضلذ األجر عىل التحديث

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مً  أو مكروهً  أو بخالف األوىل.  الث ين: =  أن يكون مطلوبً  تركه بأن يكون حرا

 أن يكون مب حً .  الث لث:

فال وجه لاللتف ت إىل العرف فيه، ألنه عرف مص دم للرشع، بل إذا ترك ذلك الفعل  فأم  األول

ه وشهوته. رجل حفظً  مل  روءته يف زعمه ك ن أحق ب لذم ممن يفعله ملجرد هوا

ف لعرف فيه مع ضد للرشع ف العتداد به يف اجلملة متجه، إذ يق ل يف ف عله: إنه مل يستح  وأم  الث ين

من اهلل عز وجل وال من الن س، وضعف احلي ء من اهلل عز وجل ومن الن س أبلغ يف الذم من 

 وجل فقط، وتقدم حديث )كل أمت  مع ىف إال املج هرين(. ضعف احلي ء من اهلل عز 

فقد يق ل: يلتحق ب لث ين، إذ ليس يف فعل ذلك الفعل مصلحة رشعية، وفيه رشعية،  وأم  الث لث

 وه  تعريض النفس الحتق ر الن س وذمهم. 

 . 1/288انظر: فتح املغيث  (1) 

 . 182الكف ية ص  (2) 



 047                                              مع التوضيح والتكميل وفوائد يف اجلرح والتعديل  

, 3( 1)من ذلك4 حاتموأيب2واإلما  أمحد 0من  بعض األئمة كإسحاق بن راهويه

 :وذلك ملاييل

  .(2) ملا ِف ألذ األجر عىل ذلك من لر  املروءة ـ 0

  ِ فقد شاع بني أهل احلديث التخل  بعلو اهلمم وطهارة الشةيم وتنةةزيه الِعةرح

 .(3)عن مّد العني إو يشء من الَعَر ِ 

وألنه قد ي ساء الظن بآلذ األجر ـ 2
 (2). 

ألن ؛ إنام منعوا ذلك تنزهيًا للراوي عن سوء الظةن بةه )): قال اخلطيب البغدادي

ِدِه وادعائه ما ثَِر عىل َتَزيُّ مل يسم  ألجةل مةا  بعض من كان يضلذ األجر عىل الرواية ع 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-  من طريق: إبراهيم بن حممد الصيدالين ق ل:  221-1/222ذكره اخلطيب يف  الكف ية

كنت يف جملس إسح ق بن راهويه فسأله سلمة بن شبيب عن املحدث حيدث ب ألجر ق ل: ال 

 يكتب عنه. 

  2-  من طريق: سلمة بن شبيب ق ل سئل أمحد بن حنبل  1/226ذكره اخلطيب يف  الكف ية

 ة. أيكتب عمن يبيع احلديث؟ ق ل: ال وال كرام

  3-  من طريق: أمحد بن بندار بن إسح ق اهلمذاين  ق ل  1/226ذكره اخلطيب يف  الكف ية

 سمعت أب  ح تم الرازي وسئل عمن يأخذ عىل احلديث فق ل: ال يكتب عنه. 

 . 221ص الكف ية انظر:  (1) 

  2- ( 224-1/222وج ءت نصوص أخرى عن بعض األئمة ذكره  اخلطيب يف كف يته)  يف

ويف هذه النصوص م    ،كراهة أخذ األجر عىل التحديث ومن ق ل: ال يسمع من ف عل ذلك ب ب

مل يصح و منه : قول سليامن بن حرب  مل يبق أمر من أمر السامء إال احلديث والقض ء، وقد فسدا 

 الدراهم.  واملحدثون يأخذون عىل حديث رسول اهلل ،مجيعً  القض ة يرشون حتى يولوا 

 . 232ديث ص علوم احل (2) 

 . 1/321فتح املغيث  (3) 

 . 232انظر: علوم احلديث ص  (2) 
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َط  عح  (1)(( كان ي 
 0
 . 

من اقرتن ألذه لألجر بعذر ينفةي عنةه سةوء  لكن قد استثن  ابن الصالح من ذلك

كام حصل من أيب احلسني ابةن النقةور إذ فعةل ذلةك ألن  ،الظن ويدف  عنه لر  املروءة

ألن أصةحاب ؛ الشيخ أبا إسحاق الشريازي أفتاه بجواز ألةذ األجةرة عةىل التحةديث

 .(2) احلديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله

وذلك شبيٌه بضلذ األجةر عةىل تعلةيم ، ِف ألذ األجر وقد ترّخص بعض األئمة

 :األئمة ومن أولئك .(3) القرآن ونحوه

 .ة أبو نعيم الفضل بن د َكني 4

 .(2)((  ثبت عنه أنه كان يضلذ عىل احلديث شيئًا قلياًل لفقره )): قال الذهبي

 .ة عيل بن عبد العزيز البغوي املكي 2

وَل شك أنةه ، 2أما النسائي فمقته لكونه كان يضلذ عىل احلديث  )): قال الذهبي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 221الكف ية ص  (1) 

 1- ء شيئ  فإهنم يكذبون ا املعنى حك  عن شعبة بن احلج ج وهلذ قوله: ال تكتبوا عن الفقرا

 لكم. وق ل: اكتبوا عن زي د بن خمراق فإنه رجل مورس ال يكذب. 

 . 232 انظر: علوم احلديث ص (2) 

 . 232انظر: علوم احلديث ص  (3) 

 . 11/122سري أعالم النبالء  (2) 

 2- ق ل ثن  أبو بكر بن السن  وأخّبن  الق يض أبو نرص أيًض  1/212يف  الكف ية  ق ل اخلطيب  

قبح اهلل عىل بن  :وسئل عن عىل بن عبد العزيز املك  فق ل ،ق ل سمعت أب  عبد الرمحن النس ئ 

فقيل له: أك ن كذاب ؟ فق ل: ال  ،ثالث ! فقيل له: ي  أب  عبد الرمحن أتروى عنه؟ فق ل: العبد العزيز 

وك ن فيهم إنس ن غريب فقري مل يكن يف  ،وه بام سهل  وبرُّ   اجتمعوا ليقرؤوا عليه شيئً ولكن قومً 

أن ليس  ه فأبى أن يقرأ عليهم وهو ح رض حتى خيرج أو يدفع كام دفعوا فذكر الغريبمجلة من برَّ 

 معه إال قصعته فأمره بإحض ر القصعة فلام أحرضه  حدثهم. 
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  .(1) (( كان فقريًا جماوراً 

 . 0(2)(( ثقة لكنه يطلب عىل التحديث ويعتذر بضنه ُمتال)): أيضا  وقال 

 :البتداع: الوجه الثاي

َل  وأصحابه  اعتقاد ما حدث عىل لال  املعرو  عن النبي  :املراد باالبتداع

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/123تذكرة احلف ظ  (1) 

 . 3/123ميزان االعتدال  (2) 

 1-  أخّبن  الق يض أبو نرص ق ل سمعت أب  بكر يقول بلغن  أن عىل 212/ 1وج ء يف  الكف ية :

ذا ع تبوه يف األخذ ق ل ي  قوم إن  بني بن عبد العزيز ك ن يقرأ كتب أبى عبيد بمكة عىل احل ج فإ

األخشبني إذا خرج احل ج ن دى أبو قبيس قعيقع ن من بقى؟ فيقول: بقى املج ورون، فيقول: 

 . هذا إسن د منقطعلكن وأطبق. 

واملهم من هذا (: 11-1/12وخالصة هذا املبحث أنقل م  ق له أبو الفرج يف كشف املشكل )

م أن حرص الطلبة للعلم قد فرت ال بل قد بطل فينبغ  للعلامء أن الكالم يف هذا أن نقول قد عل

حيببوا هلم العلم فإذا رأى ط لب األثر أن اإلسن د يب ع والغ لب عىل الطلبة الفقر ترك الطلب 

فك ن هذا سبب  ملوت السنة ويدخل هؤالء يف معنى الذين يصدون عن سبيل اهلل وقد رأين  من 

رش العلم فبورك له يف حي ته وبعد مم ته وأم  من ك ن عىل السرية الت  ك ن عىل  مأثور السلف يف ن

رة علمه نسأل اهلل عز و   .انتهىجل اإلخالص يف األقوال واألفع ل.ذممن ه  فلم يب رك له  عىل غزا

 (. 1/321( وانظر: فتح املغيث )222-3/221)ونقله الزركيش يف النكت 

املؤسس ت التعليمية أو غريه  ال يدخل يف هذه املسألة،  م  يأخذ من اهليئ ت احلكومية أو تنبيه:

  عن فإنه جيوز أخذ م  حيت ج وإنام املذموم عند األئمة م  يأخذه  املحدث من تالميذه عوًض 

(: وأم  تعليم العلم بأجرة، فإن ك ن قد 222/  1تعليمهم ويف هذا ق ل ابن كثري يف  تفسريه: )

أجرة، وجيوز أن يتن ول من بيت امل ل م  يقوم به ح له وعي له،  تعني عليه فال جيوز أن يأخذ عليه

فإن مل حيصل له منه يشء وقطعه التعليم عن التكسب، فهو كام مل يتعني عليه، وإذا مل يتعني عليه، 

 . والش فع  وأمحد ومجهور العلامء فإنه جيوز أن يأخذ عليه أجرة عند
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  .(1) بمعاندة بل بنوع شبهة

 :آراء العلماء يف حكم رواية املبتدع

 :مها. املبتدعة عىل قسمني

 :األولة القسم  1
ر ببدعته كاخلوارل والروافض غري الغةالة وسةواهم مةن الطوائةف  َكفَّ َمنح َل ي 

 .(2) املخالفني ألصول السنة لالفًا ظاهرًا لكنه مستند إو تضويل ظاهره سائغ

 :ة القسم الثاي 2
ر ببدعته التي يكون التكفري اا متفقًا عليه مةن قواعةد مجية  األئمةة كةام ِف  َمنح ي َكفَّ

. أو ِف غةريه، -ريض اهلل عنةه-الروافض من دعوى بعضهم حلول اإلهلية ِف عيل  غالة

 .(3) أو اإِليامن برجوعه إو الدنيا قبل يو  القيامة

ر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب َكفَّ  :هي. فأما َمْن ال ي 

 :ة 0واإِلما  مالك ، ة منهم ُممد بن سريين ـ مذهب طائفة من السلف0

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 21لح أهل األثر ص ، واجتن ء الثمر يف مصط22نزهة النظر ص (1) 

  االخرتاع عىل غري أصل سبق وال مث ل ألف، من بدع اليشء وه  لغة تعريف ت البدعة كثرية :

 .1/321يبدعه بدع  وبدعة أي أنشأه وبدأه فهو بديع. . لس ن العرب / م دة بدع 

التعبد هلل ة يقصد ب لسلوك عليه  املب لغة يف عيطريقة يف الدين خمرتعة تض ه  الرش واصطالحً :

 (.1/21وهو للش طب  يف اإلعتص م )من أحسن التع ريف وهذا   -سبح نه-

 . 382انظر: هدي الس ري ص  (2) 

 . 382انظر: هدي الس ري ص ( 3) 

 1-  ، ومنهم أيض  احلسن البرصي، وابن عيينة، واحلميدي، ويونس بن أيب إسح ق السبيع

 بكر الب قالين، وأتب عه، بل نقله اآلمدي عن وعيل بن حرب وغريهم، وكذا ج ء عن الق يض أيب

يين ، وأبو إسح ق  األكثرين، وجزم به ابن احل جب. . وقد رجح هذا القول  أبو اسح ق اإلسفرا
= 
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 :ومأخذ هذا القول ماييل .(1) بتدع مطلقاً رّد رواية امل

فكام استوى ِف الكفر املتضول وغري املتضول يستوي ِف ، أ ة أن املبتدع فاس  ببدعته

 .4(2) الفس  املتضول وغري املتضول

َل سةيام فةيام إذا كةان ظةاهر ، 2ب ة أن اهلوى والبدعة َل ي من معهام الكذب 

 .(3) الرواية يعضد مذهب املبتدع

 .(2) ة أن ِف قبول رواية املبتدع تروجيًا ألمره وتنوهيًا بذكرهل 

 مذهب اإِلمام أيب حنيفة  ـ 2
4
, 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

حفظه اهلل ورع ه، وسدده.  الشريازي. وهو ترجيح بعض علامئن  املع رصين ومنهم شيخن  حييى =

( وهن ك  نصوص 1/321)ورشح العلل  1/326فتح املغيث 2/118األحك م لآلمدي وانظر:

 (. 1/316يف ذلك راجعه  يف الكف ية )

 . 1/321، ورشح علل الرتمذي 228، وعلوم احلديث ص 142انظر: الكف ية ص  (1) 

 . 1/321. وانظر: فتح املغيث 228علوم احلديث ص  (2) 

 1-  وهو يعلم به، فلم يأمن وأجيب: بأن الف سق إنام ال تقبل روايته ألنه ارتكب حمظورًا يف دينه

 أن يكذب مع علمه بحرمة الكذب. 

 2- ليس يف أهل"صدق والعلم كام ق ل أبو داود: فقد يستثنى من اشتهر ب ل وعىل هذا املأخذ 

ء أصح حديثً  من اخلوارج وأب  حس ن األعرج، وأم  الرافضة  ،. ثم ذكر عمران بن حط ن"األهوا

 (. 326/  1فب لعكس. رشح  علل الرتمذي )

 . 1/326انظر: رشح علل الرتمذي ( 3) 

 . 21نزهة النظر ص  (2) 

 3-  ذكر يف الكف ية ق ل: وحيكى نحو ذلك عن أيب حنيفة إم م أصح ب الرأي وأيب يوسف

ء أهل الصدق »الق يض. ثم روى بسند صحيح عن أيب يوسف ق ل  أجيز شه دة أصح ب األهوا

ق ل أبو أيوب: « ون: إن اهلل ال يعلم اليشء حتى يكونمنهم، إال اخلط بية والقدرية الذين يقول

سئل إبراهيم عن اخلط بية فق ل: صنف من الرافضة، ووصفهم إبراهيم، فق ل: إذا ك ن لك عىل 
= 
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 واإِلمام الشافعي 
0
 القّطان وحيي  بن سعيد  ,

2
قبول رواية : ,  وعيل ابن املديني

تَّهمح باستحالل الكذب لنرصة مذهبه أو ألهةل مذهبةه  املبتدع مامل  ي 
4
سةواء كةان ، 

 :ومأخذ هذا القول ما ييل .(1) و بدعته أو مل يكن داعية إليهاداعية إ

 .(2) أ ة أن اعتقاد حرمة الكذب ين  من اإِلقدا  عليه فيحصل الصدق

لو تركت أهل  )): كام قال عيل بن املديني، ب ة أن الرضورة ملجئة إو قبول روايته

 .(3)(( البرصة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيّ  خلربت الكتب

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

رجل ألف درهم، ثم جئت إيل فقلت: إن يل عىل فالن ألف درهم، وأن  ال أعرف فالن  فأقول  =

 «. دت لك. هؤالء اخلط بيةلك: وحق اإلم م إنه كذا، فإذا حلفت ذهبت فشه

 1- : ء أشهد ب لزور من الرافضة»ق ل الش فع  «. مل أر أحدا من أصح ب األهوا

 2-  ق ل عيل بن املدين : قلت ليحيى بن سعيد القط ن: إن عبد الرمحن بن مهدي، ق ل: أن  أترك

صنع بقت دة؟ كيف ي»  يف البدعة، فضحك حييى بن سعيد فق ل: من أهل احلديث كل من ك ن رأًس 

  أمسكت عن كيف يصنع بعمر بن ذر اهلمداين؟ كيف يصنع ب بن أيب رواد؟ وعد حييى قومً 

 «. ذكرهم، ثم ق ل حييى: إن ترك عبد الرمحن هذا الرضب ترك كثريا 

 ( وغريه. 386-1/381وهو أثر صحيح، رواه اخلطيب يف الكف ية )

 3-  ال  – الكذب استحالل عدم أي–لقيد : وهذا ا121ص الب عث ق ل الشيخ أمحد ش كر يف

أرى  داعيً  له، ألنه قيد معروف ب لرضورة يف كل راو، فإن  ال تقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه 

 الكذب مرة واحدة، فأوىل أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شه دة الزور. 

، ولس ن 1/321، ورشح علل الرتمذي 228، وعلوم احلديث ص 142انظر: الكف ية ص  (1) 

 . 1/11امليزان 

 .1/326انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 1/321، ورشح علل الرتمذي 211انظر: الكف ية ص  (3) 

       -(1/386) قد س ق اخلطيب إسن ده يف الكف يةو. 

 ق ل املحقق: مل أهتد إىل ترمجة أحد من رج ل إسن ده.  
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 .(1) لذهب احلديث: يعني 

، وذلك بقبةول روايةة غةري التفصيل: ـ مذهب الكثري ـ أو األكثر ـ من العلامء 4

 .(2) الداعية إو بدعته ورّد حديث الداعية

 : ومأخذ هذا القول

وقةد  ،(3) أن املبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث عىل رواية ما يشيد به بدعتةه

 .0(2) ايات وتسويتها عىل ما يقتضيه مذهبهحيمله ذلك عىل حتريف الرو

 :وقد تنّوعت آراء األئمة القائلني هبذا التفصيل عىل ما ييل

 .(2) أ ة ِمن األئمة َمن اكتف  بالتفصيل املذكور

ل يف شأن غري الداعيةب ة   .ومنهم من َفصَّ

 تقبةل فال، إن اشتملت روايته عىل ما يشّيد بدعته ويزّينها وحيّسنها ظاهراً : فقال 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 .211الكف ية ص  (1) 

        - (. 343-1/341)لكف ية لبعض األئمة يف هذا  يف اوانظر نصوًص 

 (.  282/ 2البن الوزير) وراجع الروض الب سم      

 . 224انظر: علوم احلديث ص  (2) 

 . 1/11لس ن امليزان  (3) 

 . 21نزهة النظر ص  (2) 

1- عن ابن حزم ق ل: وقد فرق  2/841يف توجيه النظر إىل أصول األثر  ذكر ط هر اجلزائري

لداعية سالفن  من أصح ب احلديث بني الداعية من أهل األهواء وغري الداعية فق لوا إن امج هري أ

ألنه حتكم بغري دليل، وألن الداعية أوىل  وهذا قول يف غ ية الفس د مطرح وغري الداعية مقبول.

ا ب خلري وحسن الظن ألنه ينرص م  يعتقد أنه حق عنده وغري الداعية ك تم للذي يعتقد أنه حق وهذ

ال جيوز ألنه مقدم عىل كتامن احلق أو يكون معتقدا ليشء مل يتيقن أنه حق فذلك أسوأ وأقبح، 

 . ح أن الداعية وغري الداعية سواءفسقط الفرق املذكور وص

 . 382انظر: هدي الس ري ص  (2) 
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 .(1) وإن مل تشتمل عىل ذلك فتقبل

ل يف شأن الداعيةل ة  إن اشةتملت روايتةه عةىل مةا يةرد : فقةال. ومنهم من َفصَّ

بِلتح   .(2) وإَّل فال تقبل، بدعته ق 

ل ابن دقيق العيدد ة  ِف شضن الداعيةة مةن حيةث تفةرده باحلةديث أو عةد   َفصَّ

املبتدع متعصةبًا لةه متجةاهرًا بباطلةه أن  نرى أّن من كان داعية ملذهبه )): فقال. تفرده

اللهم إَّل أن يكون ذلةك احلةديث غةري . . . ترتك الرواية عنه إهانة له وإمخادًا لبدعته

فحينئذ ت قّد  مصلحة حفظ احلةديث عةىل مصةلحة إهانةة ، موجود لنا إَّل من جهته

 .(3)(( املبتدع

بـول روايـة املبتـدع ورّدهـا ثمة روايات عن اإِلمام أمحد ت ْوحي بأن احلكم بقة  1

 . خيتلف بحسب نوع بدعته

احتملةوا مةن املرجئةة ": قال أمحد ـ يف رواية أيب داود ـ )): قال احلافظ ابن رجب

 ."ويكتب عن القدري إذا مل يكن داعية، احلديث
 كان أبو عبد اهلل حيّدث عن املرجئ إذا مل يكن داعيةًا ومل نقةف عةىل )): وقال املروزي

 ."أنه َل يروى عنه، بل كالمه فيه عا ، اجلهمي أنه يروي عنه إذا مل يكن داعياً  نّص لةه ِف
أن البدع الغليظة كالتجهم يرّد اةا الروايةة مطلقةًا واملتوسةطة  :فيخرج من هذا

 . واخلفيفة كاإِلرجاء، كالقدر إنام يرّد رواية الداعية إليها

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 382ص هدي الس ري انظر:  (1) 

 . 382ص املصدر الس بق انظر:  (2) 

 . 336ـ  331االصطالح ص  االقرتاح يف بي ن (3) 
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 . 4(1)(( عىل روايتني ؟هل يقبل الرواية معها مطلقًا أو يرّد عن الداعية

بعيد مباِعةٌد للشةائ  مةن أئمةة  )): فهو كام قال ابن الصالح، فأما املذهب األول 

وِف الصةحيحني كثةري ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الّدعاة، احلديث

 (2)((  من أحاديثهم ِف الشواهد واألصول
 2

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/328رشح علل الرتمذي  (1) 

 1-قول الذهب  إن أهل ": فق ل 123-122ص ورد هذا القول الصنع ين يف ثمرات النظر

البدعة الكّبى احل طني عىل الشيخني، الدع ة إىل ذلك ال يقبلون وال كرامة غري صحيح فقد 

وتقدم لك أنه ق ل الدارقطن  رافيض غ ل،  خرجوا جلامعة من أهل هذا القبيل كعدي بن ث بت،

وأخرج الستة أليب مع وية الرضير ق ل الذهب : إنه غ ل يف التشيع ووثقه العجيل وال خيفى من 

وثقوه من أهل هذه الصفة، وال تراهم يعولون إال عىل الصدق كام ق ل البخ ري يف أيوب بن ع ئذ 

 ى.انته. "بن مدلج: ك ن يرى اإلرج ء إال أنه صدوق

فإن الذهب  قسم الغلو قسمني كام سيأيت نقل املؤلف لذلك، وعىل هذا   ،ويف كالمه نظر بني قلت:

الذهب  يرى قبول رواية الغ يل يف عرف السلف فقط برشط الصدق، وعدي بن ث بت ق ل الذهب  

ة (: ع مل الشيعة وص دقهم وق صهم، وإم م مسجدهم، ولو ك نت الشيع3/11فيه كام يف امليزان )

 مثله لقل رشهم. 

 . 231علوم احلديث ص  (2) 

 2-  يف الفصل الت سع: سي ق أسامء من طعن فيه 382ذكر ابن حجر يف مقدمة فتح الب ري ص :

من رج ل هذا الكت ب مرتب  هلم عىل حروف املعجم، واجلواب عن االعرتاض ت موضعً  موضعً  

واالستشه دات مفصال لذلك مجيعه.  ومتييز من أخرج له منهم يف األصول أو يف املت بع ت

 : وخالصة م  ذكر يف ذلك من خالل تتبع الرواة يمكن أن نقول

أكثر هؤالء الرواة مل يكن داعية عىل بدعته، أو ك ن داعية فت ب كعمران بن حط ن وشب بة بن  -1

 سوار وغريمه . 

 أكثر م  يروي هلم يف الشواهد واملت بع ت.   -2 

 م يف األصول لكن بمت بعة غريهم هلم. أحي ن  يروي هل -  3

 كثري منهم مل يصح م  رم  به.   - 2 
= 
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 :وجياب عن أدلة ذلك القول بام ييل

 .ه َل يلز  من استواء احلكم ِف ح  الكافر استواؤه ِف ح  الفّساق من أهل القبلةأ ة أن

ألن الفاسة  غةري ؛ ب ة أن قياس الفاس  املتضول عىل غري املتضول قياس الفةارق

 .(1) وأما املتضول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. املتضول قد أوق  الفس  جمانًة وعناداً 

بتدع بكونه غري متهم باستحالل الكذب لةه أصةل مةن جة ة أن تقييد قبول رواية امل

ثةم ، قبول الصحابة ألبار اخلوارل وشهاداام ومن جرى جمراهم من الفساق بالتضويةل

ملَِةا رأوا مةن حتةرهيم الصةدق ، استمرار عمةل التةابعني واخلةالفني بعةدهم عةىل ذلةك

عةىل أهةل وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن املحظورات من األفعال وإنكارهم 

وروايةاام األحاديةث التةي ختةالف آراءهةم ويتعلة  اةا ، الريب والطرائة  املذمومةة

 .(2)(( خمالفوهم ِف اَلحتجال عليهم

د ة أن ما ِف الرواية عن املبتدعة من الرتويج ألمرهم والتنويه بذكرهم يقابله مةا 

وقد ، عوا عليهومنه ما توب، ِف تركها من تفويت شطر من السنن منه ما تفّردوا بحمله

وأما املذهبان الثاين والثالث في ستخلص من جمموعهام أن مقتىضة . أتقنوا محله وأداءه

 :اَلحتياط الشديد ِف قبول رواية املبتدع أن َل تقبل إَّل بالرشوط التالية

 .أ ة أن يكون صادقًا مضمونًا فيام ي ّديه بضن َل يستحّل الكذب لنرصة مذهبه

 .ة إو بدعتهب ة أن يكون غري داعي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 112( راوي . راجع: منهج البخ ري ص 14هذا وقد بلغ عددهم ) =

بً  لعدم الفرق لديه بني 211انظر: الكف ية ص (1)  . فقد نقل اخلطيب ذلك لكنه مل يرضه جوا

ء األمرين يف حق الك فر. املتأول من الفس ق وغري املتأول قي سً  عىل اس  توا

 . 211املصدر الس بق ص  (2) 
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 .0جة ة أن َل يكون ظاهر احلديث املروي موافقًا ملذهب املبتدع 

( يعنةي املبتدعةة) ومةنهم)): فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين

زائغ عن احل  صدوق اللهجة قد جرى ِف الناس حديثةه إذح كةان خمةذوَلً ِف بدعتةه 

ةَر  فه َلء عندي ليب فيهم ، مضمونًا ِف روايته عح حيلة إَّل أن ي لذ من حديثهم ما ي 

 .(1)(( إذا مل يقّو به بدعته فيّتهم عند ذلك

؛ مّتجةه( يعني اجلوزجاين) وما قاله )): ووّجه احلافظ ابن حجر هذا الرشط بقوله

دَّ حديث الداعية واردٌة فيام إذا كان ظاهر املروي يوافة  مةذهب  ألن العّلة التي هلا ر 

 .(2)(( داعية املبتدع ولو مل يكن

ةد   أن العةربة ِف الروايةة  )) لكن املامرسة ألساليب ذوي اَلنتقةاء مةن األئمةة ت  كِّ

املتتب  ألحوال الرواة يرى كثةريًا ( كام أنّ ) بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وللقه

ويرى كثريًا منهم ، من أهل البَِدِع موفعًا للثقة واَلطمئنان وإن رووا ما يواف  رأهيم

 :ويوفح ذلك ما ييل .(3)((  يوث  بضي يشء يرويهَل

أقبةل شةهادة أهةل األهةواء إَّل ": وقد قال الشافعي )) :قول احلافظ ابن كثرية  4

 ."أل م يرون الشهادة بالزور ملوافقيهم، اخلّطابية من الرافضة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-   ( من طريق عدي بن ث بت عن زر ق ل: ق ل 68)د عىل هذا القول م  يف صحيح مسلميرقد

إىل أن ال حيبن  إال مؤمن، وال    عيل: والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النب  األم  

 بت شيع ، وظ هر احلديث أنه يشد مذهبه. يبغضن  إال من فق. فإن عدي بن ث 

 . ، واهلل أعلم، فإنه ال خي لف أصول أهل السنة واجلامعةلكن يف فهم أنه يشد مذهبه نظرو

 . 1/11. وانظر: لس ن امليزان 32أحوال الرج ل ص  (1) 

 . 21نزهة النظر ص  (2) 

 . 82الب عث احلثيث ص  (3) 
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قح الشافعي ِف هذا النص بن الداعيةة وغةريه َفرِّ ثةم مةا الفةرق ِف املعنة  ، فلم ي 

وهذا البخاري قد لّرل لعمران بن حّطان اخلارجي مادح عبد الةرمحن بةن ؟. نهامبي

لحَجم قاتل عيل  ة  َل سةيام وقةد جةاءت ( 1)(( ة وهذا من أكرب الةدعاة إو البدعةة م 

الرواية عند البخاري من طري  حيي  بن أيب كثري عن عمران بن حّطةان وإنةام سةم  

حيث كان يتطّلبه ليقتله لكونه من دعاة ، 0جال منه حيي  بالياممة حال هروبه من احل

 .(2) اخلوارل

كيف ساغ توثي  مبتةدع وَحةدُّ الثقةة : لقائل أن يقول: قول احلافظ الذهبيب ة 

 ؟.فكيف يكون عدَلً من هو صاحب بدعة؟ العدالة واإِلتقان

 :وجوابه أن البدعة عىل  بني

فهةذا كثةري ِف ، حتةرق أو كالتشةي  بةال غلةو وَل، كغلو التشةي  فبدعة صغرى

دَّ حديث ه َلء لذهب مجلة من ، التابعني وتابعيهم م  الدين والورع والصدق فلو ر 

 .وهذه مفسدة بّينة، اآلثار النبوية

واحلط عىل أيب بكةر وعمةر ة ريض ، كالرفض الكامل والغلو فيه ثم بدعة كربى

 .رامةفهذا النوع َل حيتج ام وَل ك، اهلل عنهام ة والدعاء إو ذلك

وأيضًا فام أستحرض اآلن ِف هذا الضةرب رجاًل صادقًا وَل مضمونًا بةل الكةذب 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 83اختص ر علوم احلديث ص  (1) 

 1-  وقصته يف ذلك مشهورة مبسوطة يف الك مل 233ق ل احل فظ يف مقدمة فتح الب ري ص :

للمّبد ويف غريه عىل أن أب  زكري  املوصيل حكى يف ت ريخ املوصل عن غريه أن عمران هذا رجع 

يف آخر عمره عن رأي اخلوارج فإن صح ذلك ك ن عذرًا جيدًا فال يرض التخريج عمن هذا سبيله 

  ت واهلل أعلم. يف املت بع

 . 233انظر: هدي الس ري ص ن حديثً  واحدًا يف املت بع ت.أخرج البخ ري لعمران بن حطر  (2) 
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 .حاشا وكالّ ؟ فكيف ي قبل  نقل  من هذا حاله، والتقية والنفاق دثارهم، شعارهم

ْرفِهم هو من تكلَّم ِف عثامن والزبري وطلحةة  فالشيعي الغايل يف زمان السلف وع 

 .ة وتعر  لسّبهم  ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا ة

ْرفِنا َكّفر ه َلء السادة ويتربأ من الشيخني أيضاً  والغايل يف زماننا وع  ، هو الذي ي 

 .(1)(( فهذا فال مفرت

التشي  ِف عر  املتقدمني هو اعتقاد تفضةيل عةيّل )): قول احلافظ ابن حجرجة ة 

قةديم الشةيخني وأن خمالفه خمطةئ مة  ت، وأن عليًا كان مصيبًا ِف حروبه، عىل عثامن

وإذا كةان  وتفضيلهام وربام اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل اخللة  بعةد رسةول اهلل  

نًا صادقًا جمتهداً   .فال ترّد روايته اذا َل سيام إن كان غري داعية، معتقد ذلك ورعًا َديِّ

  يةفال تقبل رواية الرافضة، وأما التشي  ِف عر  املتضلرين فهو الرفض املحض

 .(2)(( كرامة الغايل وَل

ة توجيهًا دقيقةًا ملثةل  وقد ذكر الشيخ حممد بن حممد أبو شهبة ـ رمحه اهلل تعاىل

إذا وجدنا بعض األئمة الكبار من أمثال البخاري ومسةلم مل  )): فقال. هذه املواطن

يتقيّد فيمن ألرل هلم ِف كتابةه بةبعض القواعةد فةذلك َلعتبةارات ظهةرت هلةم 

 .كذب والرباءة عىل التهمةرّجحت جانب الصدق عىل ال

وإذا تعار  كال  الناقد وكال  صاحبي الصحيحني فيمن ألرل هلم الشةيخان 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1ـ  1/2ميزان االعتدال  (1) 

 . 1/42هتذيب التهذيب  (2) 

  والتشيع حمبة عىل وتقديمه عىل الصح بة فمن قدمه 224احل فظ يف هدي الس ري ص وق ل :

ويطلق عليه رافيض وإال فشيع  فإن انض ف إىل ذلك  ،هو غ ل يف تشيعهعىل أيب بكر وعمر ف

 السب أو الترصيح ب لبغض فغ ل يف الرفض وإن اعتقد الرجعة إىل الدني  فأشد يف الغلو. 
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قّد  كالمهام واعتبارمهةا للةرواي عةىل كةال  غريمهةا أل ةام أعةر  ، من أهل البدع

 .(1)(( بالرجال من غريمها

 :ولعلَّه يقصد هبذه االعتبارات ما ييل

فقد اام عبد  الوارث بن سعيد التنةوري ، دعة ظنا  أن يكون اهتام الراوي بالبأ ة  

لةوَل أننةي أعلةم أنةه  )): قـالحيث ، البرصي بالقدر ألجل ثنائه عىل عمرو بن عبيد

: قةال عبةد الصةمد بةن عبةد الةوارث)): قال البخـاري .(2)(( صدوق ما حّدثت عنه

 .0( 3)(( مكذوٌب عىل أيب وما سمعت منه يقول ِف القدر قط شيئاً 

ْتََلفا  يف ثبوته عن الراويأب ة   ن يكون نقل االبتداع خم 
2
 . 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 341الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث ص  (1) 

 . 222انظر: هدي الس ري ص  (2) 

 . 1/118الكبري  . وانظر: الت ريخ222املصدر الس بق ص  (3) 

 1- وغريه ترمجة ابن أيب ذئب: وق ل أمحد بن عيل األب ر سألت  4/261يف هتذيب التهذيب

فق ل مع ذ اهلل:  مصعبً  الزبريي عن ابن أيب ذئب وقلت له: حدثوين عن أيب ع صم  أنه ك ن قدريً .

عتصموا به فق ل قوم: إنام ك ن يف زمن املهدي، قد أخذوا أهل القدر، فج ء قوم فجلسوا إليه، ف 

إنام جلسوا إليه، ألنه يرى القدر، وق ل الواقدي: ك ن من أورع الن س وأفضلهم وك نوا يرمونه 

  جيلس إليه كل واحد.  كرياًم ب لقدر وم  ك ن قدريً  لقد ك ن يتق  قوهلم ويعيبه ولكنه ك ن رجاًل 

 له ك ن حسن الظن ب لن س. : ك ن حقه أن يكفهر يف وجوههم، ولع6/121يف السري  ق ل الذهب 

 2-   الرواة الذين رموا بيشء من البدعة وهم منه  براء عىل أصن ف سيأيت بعضه  ومنه : 

 من رم  ب لغلو يف البدعة، والصحيح أنه ليس بغ ل  لكن عنده يشء منه :   - 

حل كم أيب ( ق ل ابن ط هر: سألت أب  إسامعيل عبدالله األنص ري عن ا118/  3يزان )املم  يف  

قلت: )الذهب (: اهلل حيب اإلنص ف، م  الرجل  ق ل: إم م يف احلديث رافيض خبيث.عبدالله، ف

وق ل يف  ، بىل يتشيع.(: كال ليس هو رافضيً 162/  16سري )البرافيض، بل شيع  فقط. وق ل يف  

فه عن خصوم عىل فظ هر، (:1122/ 3تذكرة احلف ظ ) م هلام وأم  أمر الشيخني فمعظ أم  انحرا

 بكل ح ل فهو شيع  ال رافيض، وليته مل يصنف املستدرك فإنه غض من فض ئله بسوء ترصفه. 
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التنولي ِف حّسان بن عطية املحاريب من أجل القول  فقد تكلم سعيد بن عبد العزيز

 .(1) وأنكر ذلك األوزاعي، بالقدر

، أن يثبت نقل االبتداع عن الراوي ويصح رجوعه عن البدعة وتوبته منهـاجة ة 

 ِ  .(2) ي البرصي عن التجهمفقد صح رجوع برش بن الرسَّ

فضال  عن عدم دعوته , أن يرى الراوي بدعة معينة يعتقدها وال يتكلم فيهاد ة  

 .فقد كان عبد اهلل بن عمرو بن أيب احلجال يرى القدر ,إليها

 .(3)(( لكنه كان َل يتكلم فيه )): قال أبو داود

عةىل بةن عبةد األعةىل فقد كان عبد األ أن ال يكون الراوي داعية إىل بدعتههة ة 

وهشا  بن أيب عبد اهلل الدستوائي وحيي  بن محزة احلرضمي يةرون ، البرصي الّسامي

 .(2) القدر وَل يدعون إليه

ِرَ  عنهم مةن  ومن ألرل هلم األئمة من غري األصنا  السابقة اعتامدًا عىل ما ع 

شيعي جلةد لكنةه أبان بن تغلب الكوِف  )): كام قال احلافظ الذهبي، الصدق واألمانة

 .(2)(( صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته

ِدَل بروايته عن األصول إىل املتابعات والشواهدز ة  رْج حديثـه إاّل ، من ع  أو مل خي 

( الرواجنةي الكةوِف) كام ألرل البخاري حةديث عبةاد بةن يعقةوب، مقرونا  بغريه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 341انظر: هدي الس ري ص  (1) 

 . 343، وهدي الس ري ص 4/333انظر: سري أعالم النبالء  (2) 

 . 212هدي الس ري ص  (3) 

 . 221ـ  228ـ  211انظر: هدي الس ري ص  (2) 

 . 1/2دال ميزان االعت (2) 
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 .  0 (1) مقروناً 

 .(2)(( روايته املتهم ِف دينه عّباد بن يعقوبحدثنا الثقة ِف )): وقد قال ابن خزيمة     

: قلت ليحي  بن معني)): عن احلافظ ُممد بن الربقي قوله وقد نقل احلافظ الذهبي

، قد كةان قتةادة وهشةا  الدسةتوائي، نعم: قال؟ أرأيت من ي رم  بالقدر يكتب حديثه

، م ثقةاتوهة، وعبد الوارث ة وذكةر مجاعةة ة يقولةون بالقةدر، وسعيد بن أيب عروبة

 .يكتب حديثهم ما مل يدعوا إو يشء

إذا ، القدري واملعتزيل واجلهمي والرافيض: وهي، هذه مسضلة كبرية :قال الذهبي

لَِم صدق ه ِف احلديث وتقواه فالةذي عليةه أكثةر العلةامء ، ومل يكن داعيًا إو بدعته، ع 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
"صدوق رافيض، حديثه يف البخ ري مقرون، ب لَغ ابُن حب ن فق ل: يستحق ق ل ابن حجر: (1) 

 . 241الرتك". تقريب التهذيب ص 

 1-  ق ل حممد بن املظفر احل فظ حدثن  الق سم املطرز ق ل: 238/  11ويف سري أعالم النبالء :

 من حفر البحر؟ قلت: اهلل. دخلت عىل عب د ب لكوفة وك ن يمتحن الطلبة فق ل: 

ق ل: هو كذاك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. ق ل: حفره عيل، فمن أجراه؟ قلت: اهلل.  

ً فرأيت  ق ل: هو كذلك، ولكن من أجراه. قلت: يفيدين الشيخ. ق ل: أجراه احلسني وك ن رضيرا

 فرغت من سامع م  أردت سيف ، وحجفة، فقلت: ملن هذا؟ ق ل: أعددته ألق تل به مع املهدي فلام

ثم  وأجراه عمرو بن الع ص  دخلت عليه، فق ل: من حفر البحر؟ قلت: حفره مع وية 

وثبت، وعدوت، فجعل يصيح أدركوا الف سق عدو اهلل  ف قتلوه. ق ل الذهب : إسن ده  صحيح، 

 وم  أدري كيف تسمحوا يف األخذ عمن هذا ح له؟! وإنام وثقوا بصدقه! 

  .(111فيه أيض : صدوق يف احلديث، رافيض جلد. )ذكر من تكلم فيه ص وق ل الذهب 

  .: شيع  غ ل، روى عن رشيك قوي احلديث328وق ل الذهب  يف املغن  يف الضعف ء ص

 : من غالة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه ص دق احلديث. 2/22وق ل يف ميزان االعتدال 

عن التحديث عنه، فقد روى اخلطيب  . لكن رجع ابن خزيمة12/166هتذيب الكامل  (2) 

بإسن ده عنه َأنره سئل عن أح ديث لعب د بن يعقوب، ف متنع منه ، ثم ق ل: "قد كنت أخذُت عنه 

ه". الكف ية ص  ث عنه، لُغُلور  . 211-214برشيطة، واآلن فإين أرى أالر أحدر
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فذهب كثري مةن ؟ هل ي لذ عنه، وترددوا ِف الداعية، والعمل بحديثه، قبول روايته

، إذا علمنةا صةدقه وكةان داعيةة: وقال بعضهم، وهجرانه، احلّفاظ إو جتنب حديثه

فجمي  ترصفات أئمة ؟ فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنّة، ووجدنا عنده سنّة تفّرد اا

بِحح بدعت ه لروَجه من دائرة اإِلسال  ِذن  بضن املبتدع إذا مل ت  ، ومل تةبح دمةه، احلديث ت  ح

والذي اتضح يل منها أن ، مل تتربهن يل كام ينبغي وهذه املسألة.ل ما رواه سائغفإن قبو

َعّد من رؤوسها، من دلل ِف بدعة وَل أمعن فيها ي قبل حديثه كام مثةل احلةافظ ، ومل ي 

 .(1)(( وحديثهم ِف كتب اإِلسال  لصدقهم وحفظهم، أبو زكريا بضولئك املذكورين

ر ببدعته َكفَّ  .(2)(( َل إشكال ِف رّد روايته)): ال احلافظ ابن كثريفقد ق. وأما من ي 

ِشةريًا إو  فقـالوإَّل فقد حك  احلافظ ابن حجر اخلال  ِف ذلك  .وهذا هو املختار م 

َبل  صاحَبها اجلمهور  )): البدعة املكّفرة  َل َيقح
 0

 ي قبل مطلقاً : وقيل ،
 2

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 122ـ  6/123سري أعالم النبالء  (1) 

 . 83اختص ر علوم احلديث ص  (2) 

 1- الذي ال ينبغ  العدول عنه، بل حكى بعضهم اإلتف ق عليه، كام يف  وهو القول الصحيح

 . 1/322، والتقريب مع التدريب 1/314، وفتح املغيث 223رشح رشح النخبة للق ري 

(: ال شبهة أن املبتدع إن خرج ببدعته عن اإلسالم مل تقبل روايته   1/22يف التنكيل ) ق ل املعلم 

 رشط قبول الرواية اإلسالم. ألن من 

  2- 122وقد أب ن اخلطيب حجتهم يف ذلك ونقضه  يف كف يته ص  وهذا قول ضعيف مردود-

  عندن  فبأن ال وال خالف أن الف سق بفعله ال يقبل قوله يف أمور الدين، مع كونه مؤمنً"فق ل:122

ذهب إىل قبول أخب رهم بأن يقبل قول من حيكم بكفره من املعتزلة وغريهم أوىل، وقد احتج من 

ء متأولون غري مع ندين، وبأن مواقع الفسق متعمدً  ا والك فر األصيل مع ندان، وأهل األهوا

ء اعتقدوا م  اعتقدوا دي نة. ، سق جم نةالف سق املتعمد أوقع الف  وأهل األهوا

فإن ق لوا قد منع  ،فإنه يعتقد الكفر دي نة ؛ويلزمهم عىل هذا  الفرق أن يقبلوا خّب الك فر األصيل

ف لسمع إذا قد أبطل  :قيل ،فلم جيز ذلك ملنع السمع منه ،السمع من قبول خّب الك فر األصيل
= 
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 .بَِل إن كان َل يعتقد ِحلَّ الكذب لنرصة مقالته ق  : وقيل

ِعي أن خمالفيها مبتدعة؛ أنه َل يرّد كل مكّفر ببدعته: والتحقيق ، ألن كل طائفة َتدَّ

 .0فلو ألذ ذلك عىل اإلطالق َلستلز  تكفري مجي  الطوائف،وقد تبالغ فتكّفر خمالفيها

أن الذي ت رد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الرشع معلومًا مةن الةدين فاملعتمد 

فضما من مل يكةن اةذه الصةفة وانضةم إو ذلةك ، كذا من اعتقد عكسهو، بالرضورة

 .(1)(( فبطه ملا يرويه م  ورعه وتقواه فال مان  من قبوله

حكم عليه بالكفر)): وقال أيضا    :الذي يظهر أن الذي حي 

 .ة من كان الكفر  رصيَح قولِه 4

ِر  عليه فالتزمه( الكفر  ) ة وكذا من كان 2  .َلزَ  قولِه وع 

 .(2)(( ولو كان الالز  كفرا، أما من مل يلتزمه ونافل عنه فإنه َل يكون كافراً و

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ء ،فرقكم بني املتأول واملتعمد = والذي  ،وصحح إحل ق أحدمه  ب آلخر فص ر احلكم فيهام سوا

وارج وشه داهتم اشتهر من قبول الصح بة أخب ر اخلم  يعتمد عليه يف جتويز االحتج ج بأخب رهم 

ومن جرى جمراهم من الفس ق ب لتأويل ثم استمرار عمل الت بعني واخل لفني بعدهم عىل ذلك مل  

 . "رأوا من حترهيم الصدق. . 

 1- وفيه أنه ال يلزم ذلك إال يف وقت املب لغة، فهذا 222يف رشح رشح النخبة ص ق ل الق ري :

خبري بأن املعتّب م  هو يف نفس األمر من البدعة : وأنت وق ل ش رح  ليس عىل اإلطالق، أيًض 

املكفرة ال عند املخ لف فال يلزم تكفري أهل احلق وال رد روايتهم. انتهى. واألصوب أن يقول ال 

  هو يستلزم رد مجيع الطوائف، إذ هو املرتتب عىل أخذ الرد عىل اإلطالق، ال م  ذكره، وأيًض 

يقبل قول مجيع فال تب حمذور، وال يتأتى حمظور  يرتاملقصود من سوق الكالم، وحينئذ ال

 . ف لعّبة بأهل احلق .انتهى.املبتدعة

 . 21نزهة النظر ص  (1) 

، والقواعد املثىل يف صف ت اهلل 21/216. وانظر: جمموع الفت وى1/333فتح املغيث  (2) 

 . 13ـ  12وأسامئه احلسنى ص 
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 .(2)(( عىل غري القطعي ليواف  كالمه األول( 1) وينبغي محله)): قال السخاوي

 .0 :الفسق: الوجه الثالث

ِرَ  بارتكاب كبرية: املراد بالفاسق  .(2) أو بإرصار عىل صغرية ،(3) من ع 

 .(2)لبالقو مردود سواء كان فسقه بالفعل أون الرواة فحديثه فمن ظهر فسقه م

               ،2( 1) عىل رأي من َل يشرتط ِف املنكر وقوع املخالفة( املنكر) وي سمَّ  حديثه بة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
د: محل هذا الكالم األخري.  (1)   املرا

 . 1/333املغيث  فتح (2) 

 1- َطَبُة عن ِقرْشه : إذا خرَجْت، الفسق لغة : اخلروج عن الطَّ عة. تقول العرب: َفسَقِت الرُّ

ء.  ا : الِفْسق أعمُّ من الُكْفر و .مق ييس اللغة م دة: )فسق( معجمكام يف حك ه الَفرَّ ق ل األصبه ينُّ

ِكن ُتعوِرَف فيام ك َن بَكثريه. وأكثُر م  ُيق ُل الف ِسُق والِفْسُق يقُع ب لَقليِل من الُذُنوِب وب لَكثرِي ول

ع وأقرر بِه ثم أخلر بَجميِع أحك ِمه أو بَبْعِضه . وإذا قيل للك ِفر األصل ف ِسق  مَلْن الَتَزم ُحكَم الرشر

ؤِمنً  كَمْن ك ن فألنره أَخلر بُحكِم م  ألزَمه الَعقل واقَتَضْته الِفْطَرُة. ومنه قوُله َتع ىل: )أَفَمْن ك َن م

ر والظ مِلُ أعمُّ من الف ِسق
 .ف ِسقً  ال يْسَتوون( فق َبَل به اإليامن ف لف ِسُق أعمُّ من الك فِ

 . 381غب صمفردات الرا  :وانظر 

من كذب عيلَّ متعمدًا فليتبوأ »لقوله عليه الصالة والسالم: : الكذب عىل النب  من الكب ئر (3) 

فرد ب لذكر يف )الوجه اخل مس( لكون القدح به يف الراوي أشد يف هذا وإنام أ«. مقعده من الن ر

 . 22الفن )فن الرواية( انظر: نزهة النظر ص 

 . 1/286انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 22انظر: نزهة النظر ص  (2) 

 . 22انظر: املصدر الس بق ص  (1) 

    2- يف م  حرصه ابن حجر،  ا املنكروهذا مسلك املتقدمني، من احلف ظ واملحدثني، فلم حيرصو

بل حتى ابن حجر يف كتبه األخرى مل حيرصه بام حرصه هن ، فهذا الذي ذكره احل فظ ه هن  وقرصه 

وأم  إذا  انفرد  املستور، أو  بقوله: (162/ 2«)النكت» وكذا  قرصه يفن فحش غلطه،عىل م

 مت بع له وال ش هد املوصوف بسوء احلفظ، أو املضعف يف بعض مش خيه دون بعض بيشء ال
= 
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 :فإن للمنكر إطالقني مها

أو كثةرة ، 0، أو فحةش غلطةه ّرد به فعيف َل حيتمل فةعفه لفسةقهة ما تف 4

 (1) غفلته
2
. 

 .(2) ا من الثقاتة ما رواه الضعيف خمالفًا من هو أوث  منه أو مجعً 2       

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فهذا أحد قسم  املنكر، وهو الذي يوجد يف إطالق كثري من أهل احلديث، ثم ذكر قول مسلم:  =

وعالمة املنكر يف حديث املحدث إذا م  عرضت روايته للحديث عىل رواية غريه من أهل احلفظ 

ه كذلك ك ن والرىض خ لفت روايته روايتهم، أو مل تكد توافقه ، فإذا ك ن األغلب من حديث

مهجور احلديث غري مقبوله وال مستعمله، ثم ق ل عقبه: ف لرواة املوصوفون هبذا هم املرتوكون، 

  انتهى كالمه.فعىل هذا رواية املرتوك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو املخت ر.

بل أوسع مم  ذكر ابن حجر توسعوا يف إطالق املنكر، وهو  ليس هذا فقط مفهوم املنكر عندهمف

ء  ء ك ن الراوي ثقة مقبواًل أو غري مقبول، وسوا عندهم م  ك ن غلًط  ف حًش  من راويه سوا

ئن عدة.   حصلت خم لفة أو مل حتصل بأن يتفرد بام ال يت بع عليه، ويدرك ذلك بقرا

 1-:احلسني بن ظفر بن احلسني بن يزداد الكرخ : ق ل ابن السمع ين: أفنى  -1 ومن أمثلته

 ديث وك ن كثري الغلط. عمره يف طلب احل

احلسني بن حممد بن إسح ق السوط : عن أمحد بن عثامن اآلدم  وطبقته. ق ل اخلطيب: ك ن  -2

 كثري الوهم شنيع الغلط رأيت له أوه مً  كثرية. 

أمحد بن عط ء الروذب ري الزاهد أبو عيل: عن إسامعيل الصف ر بام مل يروه الصف ر فلعله شبه  -3

 ه. انتهى. وق ل اخلطيب: روى أح ديث وهم فيه  وغلط غلطً  ف حشً . له فال يعتمد علي

ق ل  ،وق ل الصوري: حدث عن الصف ر عن ابن عرفة أح ديث مل يروه  الصف ر عن ابن عرفة

 )انظر ترامجهم الس بقة من لس ن امليزان للح فظ(. صوري: وال أظنه ممن يتعمد الكذب.ال

 . 22انظر: نزهة النظر ص  (1) 

 2- أمحد بن عيل بن ث بت املعروف ب بن الدين ر: سمع أب  الفضل األرموي. ق ل ومن أمثلته :

 ابن النج ر: ك ن مغفاًل ومل يكن من أهل الرواية طريقة واعتق دًا وك ن يتشيع. 

 . 32انظر: نزهة النظر ص  (2) 
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 :التهمة ابلكذب: الوجه الرابع

 :يتجه االهتام بالكذب إىل الراوي يف حالتني مها

إذا مل يكةن ِف  (1) ة أن يتفّرد الراوي برواية ما خيالف أصول الدين وقواعده العامة4

تَّهم بذلك غريه  .اإِلسناد من ي 

َل أعرفه لكةن روى عنةه ، أمحد بن ُممد بن أمحد بن حيي )): قال احلافظ الذهبي

 .(2)(( ورواته سواه ثقات فهو املتهم به، شيخ اإِلسال  اهلروي لربًا موفوعاً 

 .(3) وإن مل يظهر منه وقوع ذلك ِف احلديث النبوي، ة أن ي عر  عنه الكذب ِف كالمه 2

 .(2) (وكاملرت) وحديث املتهم بالكذب يسم 

 :0الكذب: الوجه اخلامس

ومل يفعله ) ما مل يقله أن يروي راو عن النبي : املراد بالكذب يف احلديث النبوي

ِقّره دًا لذلك( ومل ي  َتعمِّ م 
متعّمةدًا ولةو مةرة  والكذاب من كةذب عةىل النبةي  .(2) 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 22انظر: نزهة النظر ص  (1) 

 . 1/124ميزان االعتدال  (2) 

 . 22هة النظر ص انظر: نز (3) 

 . 22انظر: املصدر الس بق ص  (2) 

 1- ( الكذب: اإلخب ر عن اليشء بخالف م  هو وال يشرتط 1/62)يف رشح مسلم ق ل النووي

  واهلل أعلم. فيه التعمد. لكن التعمد رشط يف كونه إثاًم 

ال يشرتط و ،( الكذب لغة: األخب ر بخالف الواقع328/ 1يف توضيح األفك ر ) وق ل الصنع ين

فيه العمدية، نعم العمدية رشط يف اإلثم عىل أنه ال خيفى أن األصل يف إطالق املحدثني للكذب 

وإذا ك ن هو  ،فيمن يصفونه به هو الكذب حقيقة الص در عن عمد يعرف ذلك من ترصف هتم

 عىل أهنم أرادوا به الوهم.  فال بد من قرينةاألصل 

 . 22ـ  23انظر: نزهة النظر ص  (2) 
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 .(1) ( املوفوع) وحديث الكذاب يسم  .واحدة

 :حديث رسول هللا  يف ( 3) متعمّدداا ( 2) حكم رواية التائب من الكذب
 :مها. اختلف العلامء يف قبول رواية التائب من الكذب يف احلديث النبوي عىل قولني

ميدي وأيب بكر الصرييفة  4 َل تقبةل روايتةه )) :(2) قول اإِلمام أمحد وأيب بكر احل 

وجيوز أن يوّجةه . ه َلء ومل أر دلياًل ملذهب )): قال النووي .(2)(( أبدًا وإن حسنت توبته

ِعَل تغليظًا  فإنةه يصةري  ، لعظةم مفسةدته وزجرًا بليغًا عن الكذب عليه بضن ذلك ج 

رشعًا مستمرًا إو يو  القيامة بخال  الكذب عىل غةريه والشةهادة، فةإن مفسةداام 

 .(1)(( قارصة ليست عامة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
احلكم عىل حديث الكذاب بـ )الوضع( إنام هو بطريق الظن الغ لب ال ب لقطع إذ قد يصدق  (1) 

 . 22الكذوب لكن ألهل العلم ب حلديث ملكٌة قوية ُيميِّزون هب  ذلك. نزهة النظر ص 

: "أمحد بن عبيد اهلل أبو العزر بن ك دش، مشهور، من شيوخ ابن عس كر، ق ل احل فظ الذهب  (2) 

 . 1/118بوضع حديث ثم ت ب وأن ب". ميزان االعتدال  أقرر 

: "ويلتحق ب لعمد من أخطأ وصمم بعد بي ن ذلك له ممن يثق بعلمه جمرد ق ل السخ وي (3) 

يف فض ئل األعامل معتقدًا أن هذا ال يرض ثم عرف رضره فت ب،  عن د. وأم  من كذب عليه 

ته. وكذا من كذب دفعً  لرضر يلحقه من عدو ف لظ هر ـ كام ق ل بعض املتأخرين ـ قبول رواي 

 . 1/332وت ب منه". فتح املغيث 

: "كل من أسقطن  خّبه من أهل النقل بكذب وجدن ه عليه مل َنُعْد لقبوله بتوبة ق ل الصرييف (2) 

ء ك ن الكذب يف احلديث النبوي أو يف غريه. انظر: علوم  تظهر. . . ". وظ هر كالمه اإلطالق سوا

: "الظ هر أن الصرييف إنام أراد الكذب يف احلديث بدليل لكن ق ل العراق . 231 احلديث ص

ث فيام رأيته يف كت به املسمى بـ )الدالئل واألعالم( فق ل:  قوله: )من أهل النقل(. وقد قيده ب ملحدر

"وليس ُيطعن عىل املحدث إالر أن يقول: تعمدت الكذب فهو ك ذب يف األول وال يقبل خّبه 

 . 121ك". التقييد واإليض ح ص بعد ذل

 . 231انظر: علوم احلديث ص  (2) 

 . 1/61رشح النووي لصحيح مسلم  (1) 
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 .قبول روايته إذا صحت توبته: اختيار أيب زكريا النووية  2

 .فعيف خمالف للقواعد الرشعية( 1) وهذا الذي ذكره ه َلء األئمة)): قال النووي   

القط  بصّحة توبته ِف هذا وقبةول رواياتةه بعةدها إذا صةحت توبتةه : واملختار

وهي اإِلقالع عن املعصية والند  عىل فعلها والعةز  عةىل أن َل . بشةروطها املعروفة

 .الرشعيعود إليها فهذا هو اجلاري عىل قواعد 

وأكثر الصةحابة كةانوا اةذه ، وقد أمجعوا عىل صحة رواية من كان كافرًا فضسلم

 .(2)(( وأمجعوا عىل قبول شهادته وَل فرق بني الشهادة والرواية ِف هذا. الصفة

وكال  النووي ي وحي بضنه فهم من كال  األئمة عد  قبول توبة الكاذب ِف 

فقد رصح بقبول توبته فيام . اإِلما  أمحدوذلك خمالف ملا ورد عن ، احلديث النبوي

قبوهلا ، فالظاهر، قبول روايته بعد التوبة ولكن حمل النزاع هنا .(3) بينه وبني اهلل تعاو

َل وجه لرد رواية الكذاب ِف احلديث بعد صحة توبته إذ بعد )): كام قال الصنعاين

 .(2)(( فالقياس قبوله، صحتها قد اجتمعت فيه رشوط الرواية

 
 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 هم أصح ب القول األول.  (1) 

 . 1/61رشح النووي لصحيح مسلم  (2) 

 . 1/332انظر: فتح املغيث  (3) 

 . 2/223توضيح األفك ر  (2) 
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 ما خيتص بالّضبط

 :ما خيتّص ابلضبط وحده: القسم الثالث

 .ومنه ما خيتص بكل واحد منهام, منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا  

 :فوجه واحد هو، فضما ما يشمل فبط الصدر وفبط الكتاب معاً 

ة وذلةك كعةد  املبةاَل، (األداء) أو إمساعةه، (التحمةل) التساهل يف مسةاع احلةديث

ِرَ  بذلك مل تقبل روايته، 0بالنو  ِف جملب السامع   .2(1) فإن من ع 

 :ومن ضوابط هذا الوجه
ة أنه َل يرض ِف كل من التحمل واألداء النعاس اخلفيف الذي َل خَيحتَلُّ معه فهم  4

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1-  ع دة املكثرين أن يرتددوا إىل كب ر الشيوخ وك ن من : (1/26يف التنكيل) ق ل املعلم

ليسمعوا منهم، فربام ج ء أحدهم إىل شيخ قد سمع منه الكثري يرجوا أن يسمع منه م  مل يسمعه 

من قبل، فيتفق أن يرشع الشيخ يتحدث جلزء قد ك ن ذاك املكثر سمعه منه قبل ذلك فال يعتن  

 ح صل. ب ستامعه ث نيً  أو ث لثً  ألنه يرى ذلك حتصيل 

 . 232انظر: علوم احلديث ص  (1) 

 2- عيل بن أمحد بن فروخ الواعظ، ق ل ابن أيب الفوارس: فيه تس هل. من أمثلة هذا القسم : 

 وأيضً : عيل بن احلسن أبو احلسن اجلراح  الق يض، ق ل العتيق : ك ن متس هاًل يف احلديث. 

تس هل فيهام قرة بن عبد الرمحن ق ل: (: وممن وصف ب ل1/322يف فتح املغيث ) ق ل السخ وي

 حي  بن معني إنه ك ن يتس هل يف السامع، ويف احلديث وليس بكذاب. 

والظ هر أن الرد بذلك ليس عىل إطالقه وإال فقد عرف مج عة من األئمة املقبولني به فإم  أن 

فمنه م  يقدح أو لكون التس هل خيتلف  …يكون مل  انضم إليهم من الثقة وعدم املج ء بام ينكر

 ومه ال يقدح. 
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فقد كان احلافظ أبو احلجال  املِةّزي ربةام يةنعب ِف حةال ، وَل سيام من الَفطِن، الكال 

 .0(1) ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه إسامعه

ِم  فربام كان ذلك  2 ة قد يوجد ِف طباق السامع التنبيه عىل نعاس السام  أو امل سح

لَِم بعد  الفهم ِهَل حاله أو ع  ِف ح  من ج 
(2). 

 :فخمسة أوجه هي, وأما ما خيتّص بضبط الصدر

 .همة كثرة الو 7. ة كثرة املخالفة 2. ة سوء احلفظ 4

ش الغلط 1. ة ِشّدة الغفلة 1  .ة ف حح

 :سوء احلفظ: الوجه األول

 .(3) أن َل يرتّجح جانب إصابة الراوي عىل جانب لطئه: املراد بسوء احلفظ

 :وسوء احلفظ قسامن مها

فهذا يدور احلكم عىل حديثه بحسةب مةا تقتضةيه ، ـ ما يكون مالزما  للراوي 0

، ي قبةول روايتةهةفقد توجد قرينة تقتض، قرائنقرائن اجلرح والتعديل وغريها من ال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/322فتح املغيث  (1) 

 1-  ومع هذا فقد تورع  بعض األئمة وامتنع من التحديث ألدنى سبب عرض له يف سامعه فقد

( وغريه امتن ع التق  ابن دقيق العيد من التحديث عن 322/ 1ذكر السخ وي يف فتح املغيث )

نعس ح ل السامع أم ال؟. . . . . . . ونحوه أنه قيل ابن املقري مع صحة سامعه منه لكونه شك هل 

لعيل بن احلسني بن شقيق املروزي أسمعت الكت ب الفالين؟ فق ل: نعم، ولكن هنق مح ر يومً  

 ف شتبه عيل حديث ومل أعرف تعيينه فرتكت الكت ب كله. 

 (. 113-2/41ويف الكف ية من هذا نصوص كثرية انظره  إن شئت )

 . 1/322فتح املغيث (2) 

قلت: ويف عب رة أخرى له أال يكون غلطه أقل من إص بته. يعن  . 21انظر: نزهة النظر ص  (3) 

ء ك ن مس وًي  أو أكثر، فإن ك ن غلطه قليال ب لنسبة إىل اإلص بة فهو مقبول إال اخلطأ.  أنه سوا
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 .وقد توجد قرينة تقتيض تضعيفها

ٌف  ويوّضح ذلك يةزول ( 1) أن من كان صدوقًا يسء احلفةظ ففةي حديثةه َفةعح

بكونه أثبت من يروي عن شيخ معني إذا جةاءت روايتةه عةن ذلةك الشةيخ لطةول 

ته بحديثه  .مالزمته له وِلربح

 .من شيخه املختلط بعد التالطهويزداد فعفًا بكونه ممن سم  

إما لكربه أو لذهاب بصةره أو َلحرتاق كتبه أو ، ما يكون طارئا  عىل الراوية  2

 فهذا هةو مةا يعةر  بةة ،(2) بضن كان يعتمدها فرج  إو حفظه فساء حفظه، عدمها

 .(3)(اَللتالط)

لذ حديث من أ وال يقبل، من حديثه ما حّدث به قبل اَللتالط يقبل فاملختلط

ر هل ألذ عنه قبل اَللتالط أو بعده، عنه بعد اَللتالط لكـن  (2)؟أو أشكل أمره فلم ي دح

ِرَف  أن املختلط حّدث به بعد التالطه أومل يتميّز كونه حةّدث بةه قبةل اَللةتالط أو  ما ع 

 .(2) فهذا يتّقوى باملتابعة أو الشاهد لريتقي بذلك إو مرتبة احلسن لغريه، بعده

 :وع االختالط ما ييلومن ضوابط موض

ـ أن صاحبي الصحيحني مل خيرجا مـن روايـات املختلطـني يف صـحيحهام إاّل  0

 :عىل سبيل االنتقاء بأحد أمرين

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
يف ألن احلكم )يف حديثه ضعف( أي: ال حيتج به إالر عىل لني، لكن ال حيكم عليه بأنه ضع (1) 

 بذلك حيت ج إىل قرينة مرجحة لضعفه. 

 . 21نزهة النظر ص  (2) 

 . ط السلفية. 3/331االختالط: فس د  العقل وعدم انتظ م األقوال واألفع ل، فتح املغيث  (3) 

 . 242انظر: علوم احلديث البن الصالح ص  (2) 

 . 22ـ  21انظر: نزهة النظر ص  (2) 
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 .أ ة أن ترد من طري  من سم  منهم قبل اَللتالط

لكةن حيةث يتوافة  عةدد مةن ، ب ة أو ترد من طري  من سم  بعد اَللتالط

ةرل ِف ، الثقةات األثبةاتأو يوافقهم عليه ، الرواة عىل ذلك كةام هةو الشةضن فةيام خي 

رل حديث الراوي مقرونًا بغريه، املتابعات  .أو حيث خي 

ِف توجيه ما ألرجه البخاري مةن حةديث سةعيد بةن أيب  قال احلافظ ابن حجر

وأّما ما ألرجه البخاري من حديثه عن قتادة فضكثره من  )): عروبة عن قتادة بن دعامة

، بل اَللتالط وألرل عمن سةم  منةه بعةد اَللةتالط قلةيالً رواية من سم  منه ق

فةإذا ألةرل مةن . وابن أيب عةدي، وروح بن عبادة، كمحمد بن عبد اهلل األنصاري

 .(1)(( حديث ه َلء انتق  منه ما توافقوا عليه

لةه ِف  )): ِف بيان وجه إلرال البخاري لسهيل بن أيب صةالح السةاّمن وقال أيضا  

كالمهةا عةن ، ِف اجلهاد مقرون بيحي  بن سعيد األنصةةاريالبخاري حديث واحد 

 .(2)(( النعامن بن أيب عّياث عن أيب سعيد وذكر له حديثني آلرين متابعة ِف الدعوات

ْث حال االختالط  2 َدِّ ـ قد يعرف كون الراوي املختلط أو الذي تغرّي حفظه مل حي 

 :أو التغري بأمور منها

 .الميذه عن التحديثأ ـ أن حيجبه أوالده أو بعض ت

أن جرير بن حاز  األزدي قد التلط فحجبه أوَلده فلم يسم  منةه : ومن ذلك

 .(3) أحد ِف حال التالطه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 211هدي الس ري ص  (1) 

 . 218هدي الس ري ص  (2) 

 . 1/342ميزان االعتدال  (3) 
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 .ب ـ أن يقع التغرّي يف مرض املوت

بةن مسةلم ) أنكرنةا عفةان: سمعت أيب وحيي  يقوَلن)): قال أمحد بن أيب خيثمة

 .(1)(( ومات بعد أيا ، ومائتنيِف صفر أليا  للون منه سنة تس  عرشة ( الصّفار

كل تغرّي يوجد ِف مر  املوت فليب بقادح ِف الثقة فإن غالب )) :قال الذهبي

 .وَيتِمُّ هلم وقت السياق وقبله أشد من ذلك، الناس يعرتهيم ِف املر  احلاد نحو ذلك

وإنام املحذور أن يق  اَللتالط بالثقة فيحدث ِف حال التالطه بام يضطرب ِف 

 .(2)(( ه أو متنه فيخالف فيهإسناد

ويستعان عىل معرفة من سمع من املختلطني قبـل االخـتالط أو بعـده بالكتـب  

 :ومنها. املختصة بذلك

مةي بةاَللتالط أ  ة اَلغتباط بمعرفة من ر 
 سةبط ) لربهةان الةدين احللبةي( 3) 

 .(هة314ت ، ابن العجمي

ات ِف معرفة من التلط من الرواة أليب الربكات ( 2) الثقات ب ة الكواكب النريِّ

 .هة373ت ، ُممد بن أمحد بن الكيال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 12/266ت ريخ بغداد  (1) 

ح الذهب  أن وف ة عف ن بن مسلم سنة 11/222سري أعالم النبالء  (2)   ـه. 221. وقد رجر

 طبع ضمن جمموعة الرس ئل الكاملية يف احلديث املجلد الث ين.  (3) 

  يف رس لته لدرجة امل جستري ونرشه مركز البحث العلم  حققه عبد القيوم عبد رب النب (2) 

بج معة أم القرى، وقد اعتنى املحقق ب الستدراك عىل املؤلف فذكر كثرياً ممن ف ته ذكرهم ممن 

سمع من املختلطني قبل االختالط أو بعده، ووضع ملحقني للكت ب أحدمه : يف ذكر ثامنية 

يذكرهم ابن الكي ل. واآلخر: يف ذكر ثالثة عرش خمتلطً  وثالثني من املختلطني الثق ت الذين مل 

 من الضعف ء. 
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 :كثرة املخالفة: الوجه الثاي

 .أن خيالف الراوي من هو أوث  منه أو مجعًا من الثقات :املراد ابملخالفة

وحيكم عىل الرواية التي وقعت فيها املخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح 

 :احلديث مما ييل

، الفة باملغايرة التامة ِف املعن  بحيث يق  التضاد بني الروايتنية إن كانت املخ4

 .(1) إن كان الراوي فعيفاً  (املنكر) إن كان الراوي ثقة أو صدوقًا وهو (الشاذ) فذلك

 .(مدرج اإِلسناد) ة وإن كانت املخالفة بتغيري سياق اإِلسناد فذاك2

 .(2)  (املتنمدرج ) ة وإن كانت بدمج موقو  ونحوه ِف مرفوع فذاك7

 .(املقلوب) ة وإن كانت بتقديم أو تضلري فة1

ريح بالسةامع ِف الطرية  ةة وإن كانت بزيادة راو  ِف اإِلسناد مة  وقةوع التصة1

 .(املزيد يف متصل األسانيد) الناقصة ِف موف  الزيادة فذاك

 فهةذا هةو، ة وإن كانت بإبدال راو وَل مرجح إِلحدى الروايتني عىل األلرى1

 .وقد يق  ِف املتن ,(طرباملض)

 :ة وإن كانت بتغيري حر  أو حرو  م  بقاء صورة اخلط ِف السياق فله صورتان3

ف) أ ة إن كان ذلك بالنسبة إو النقط فهو  .(امل َصحَّ

ف) ب ة وإن كان ذلك بالنسبة إو الشكل فهو  .(3)  (امل َحرَّ

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 31انظر: نزهة النظر ص  (1) 

 . 21انظر: املصدر الس بق ص  (2) 

 . 26انظر: املصدر الس بق ص  (3) 



  066                                                              ضوابط اجلرح والتعديل                    

 :كثرة الوهم: الوجه الثالث

وي عةىل سةبيل اخلطةض والتةوّهم َفَيِصةَل اإِلسةناد أن يروي الةرا :املراد ابلةوهم

 .(1) املرسل ويرف  األثر املوقو  ونحو ذلك

بجمةة  الطةةرق واملقارنةةة بينهةةا مةةن حيةةث الوصةةل  ويعــرف حصــول الــوهم

فةام ، وتوثي  الرواة الناقلني ووجةوه فةعفهم، واإِلرسال ومن حيث الرف  والوقف

 .(2)(املعلل) ظهر الوهم فيه من الروايات فهو

 :شدة الغفلة: الوجه الرابع

عد  الفطنة بضن َل يكون لدى الراوي من اليقظة واإِلتقان مةا يمّيةز بةه  :الغفلةة

 .الصواب من اخلطض ِف مروياته

بحيث توف  له أحاديث فيحّدث اةا عةىل أّنةه  وقد تكون غفلة الراوي شديدة

ّقن سةواء كةان مت  كان الراوي َيَتَلقّ  (التلقني) ويعر  ذلك بة، من مسموعاته ن  ما ل 

 .من حديثه أو مل يكن

 :الفرق بني الوهم والغفلة

. فضاًل عمن دو م، نوع من اخلطض َقلَّ أن يسلم منه أحد من احلّفاظ املتقنني الوهم

دث من ، إذا كثر منه ذلك يؤثر يف ضبط الراوي وإنام حيث َل تقبل روايته عندئذ إذا مل حي 

سري فإن أثره يقترص عىل ذلك احلديث الذي حصل بخال  الوهم الي( 3) أصل صحيح

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 22، 22انظر: نزهة النظر ص  (1) 

 . 21، 22انظر: املصدر الس بق ص  (2) 

  .231انظر: علوم احلديث ص  (3) 
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 .(1) افمن اشتدت غفلته سّمي حديثه منكًر ، فهي صفة مالزمة لصاحبها وأما الغفلة .فيه

 :4 ُفْاش الغلط: الوجه اخلامس

ش الغلةط أن يزيد لطض الراوي عىل صوابه زيادة فاحشة خيرل اا  :املراد بُفْاة

قَ ، عن اَلعتبار ِف املتابعة َعدُّ ما  تفّرد بةه منكةرا  فال ي  ّوي غريه وَل يتقّوى بغريه، وي 

 .(2) كام هو احلال ِف رواية ظاهر الفس  وشديد الغفلة

التساهل برواية احلديث من فرع  :وأما ما خيتص بضبط الكتاب فوجه واحد هو
 :مل يُقاَبل ابألصل

قاَبل ُمل لال  عىل ثالثة أقوال   :هي. فإن الرواية من فرع غري م 

 .(3) ة جز  القايض عيا  بمن  الرواية عند عد  املقابلة مطلقاً  4

 .(2) فضجاز ذلك، ة سئل أبو إسحاق األسفرائيني عن جواز روايته منه 2

 :ة ذهب بعض األئمة إو جوازها برشوط 7

َ الراوي عند األداء أنةه مل : وأبو بكر الربقاين, فاشرتط أبو بكر اإِلسامعييل َبنيِّ أن ي 

 .(2)(( ألربنا فالن ومل أعار  باألصل)): فيقول كام قال الربقاين.   باألصلي عارِ 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 22انظر: نزهة النظر ص  (1) 

 1- وفحش أن الغفلة صفة مالزمة للراوي أداء وحتماًل  والفرق بني الغفلة وفحش الغلط ،

 الغلط يكون ح ل األداء، واهلل أعلم. 

 . 22انظر: نزهة النظر ص  (2) 

 . 124ـ  128انظر: اإلمل ع ص  (3) 

 . 312انظر: علوم احلديث ص  (2) 

 . 312، وعلوم احلديث ص 323ـ  322 ية ص انظر: الكف (2) 
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أن يكون الةراوي قةد نقةل مةن األصةل : رشطًا آلر هو وزاد أبو بكر اخلطيب

 .(1) املعترب

أن يكون الناقل للنسةخة الفةرع مةن األصةل : رشطًا ثالثًا هو وزاد ابن الصالح

 .(2) صحيح النقل قليل السقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 انظر: املصدرين الس بقني يف املواضع املذكورة.  (1) 

 . 312انظر: علوم احلديث ص  (2) 
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 َما ال يتعلق

 بالعَدالة وال بالضبط غالبًا

 :ما ل يتعلق ابلعدالة ول ابلضبط ريالباا : القسم الرابع

 :وهو ثالثة أوجه هي

 .ة كثرة اإِلرسال 2                          .(1) ة التدليب 4

 .ة كثرة الرواية عن املجهولني واملرتوكني 7

 :التدليس: الوجه األول
 :هي0ثة أقسا   وهو ثال 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
حكى ابن الصالح عن فريق من أهل احلديث والفقه ء اعتب ر التدليس جرحً  يف الراوي،  (1) 

َ السامع أو مل : "ال تقبل روايته بح ل َبنيَّ "، ثم اخت ر التفصيل بقبول م  رصح فيه وأهنم ق لوا  يبنير

 . 161املدلس ب لسامع دون م  مل يرصح بسامعه. انظر: علوم احلديث ص 

وإنام اعتّب التدليس جرحً  مل  فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إىل ااِلحتامل، وكذا 

 واحلديُث عنده بنزول. التشبع بام مل ُيْعَط، حيث ُيوِهم السامَع مل  مل يسمع والعلوَ 

. وال إشك ل يف جرح التدليس واإِلرس ل لعدالة من فعله ُمْسَتِحاًل له 1/181انظر: فتح املغيث  

 بإسق ط راو ضعيف يعتقد ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غريه. 

 1-  ( 68ويف التقييد واإليض ح ) 1/123هكذا قسمه العراق  يف رشح التبرصة والتذكرة

، 1/162واألبن يس يف الشذا الفي ح 1/242نظومته اهلداية كام يف رشحه  الغ ية واجلزري يف م

: يف تقسيمه قسمني    عىل ابن الصالح( فق ل متعقبً 2/18وقسمه عدة أقس م الزركيش يف النكت )

 =( 1/221ليس كام ق ل، بل هو أقس م وسنتكلم عىل م  أمهله. وق ل السيوط  يف تدريب الراوي )
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أن يروي الراوي عمن لقيه ما مل يسمعه منه بصيغة حتتمةل  :ة تدليس اادسةناد 4

 .(:. . . أن فالنًا قال) أو( عن فالن): كضن يقول.(1) السامع وعدمه

أن يروي املدلب حديثًا يرّصح فيه السامع مةن شةيخه ثةم  :ة تدليس التسوية 2

ي سقط من اإِلسناد راويًا فعيفاً 
من بني ثقتني لقي أحةدمها اآللةر ولةيب األول  (2) 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وهذا كله خالف  للتقسيم الذي ذكره ابن انتهى. متعقب  للنووي: بل ثالثة أو أكثر.ط. دار طيبة   =

( وابن كثري يف اختص ر 1/221(، وتبعه عليه النووي كام يف التقريب مع التدريب )11الصالح )

( 63-62وابن مج عة يف املنهل الروي ) (62( والطيب  يف اخلالصة )1/162علوم احلديث )

 وغريهم.  (2/111( و ابن حجر يف النكت )1/321توضيح األفك ر )والبق ع  كام يف 

: قوله التدليس قسامن. . إىل آخر كالمه، ترك املصنف رمحه اهلل ق ل العراق  متعقب  البن الصالح

 قسام ث لث  من أنواع التدليس، وهو رش األقس م، وهو الذي يسمونه تدليس التسوية. . . "

(: فيه مش حة، وذلك أن ابن الصالح قسم التدليس إىل 2/111 ل )فق وتعقبه ابن حجر يف النكت

 قسمني: أحدمه : تدليس اإلسن د، واآلخر: تدليس الشيوخ. 

 ه  من قبيل القسم األول وهو: تدليس اإلسن د. تدليًس  والتسوية عىل تقدير تسليم تسميته  

 .ىل آخره...إفعىل هذا مل يرتك قساًم ث لثُ ، إنام ترك تفريع القسم األول

: إن أراد أصل التدليس فليس إال م  ذكر ابن الصالح من   عىل قول العراق وق ل البق ع  معلقً 

كوهنام اثنني ب عتب ر إسق ط الراوي أو ذكره وتعمية وصفه وإن أراد األنواع فه  أكثر من ثالثة بام 

 يأيت من تدليس القطع وتدليس العطف ".

. وقد اعتّب ابن الصالح رواية الراوي عمن ع رصوه 11 انظر: تعريف أهل التقديس ص (1) 

 ومل يلقه مومهً  أنه لقيه وسمع منه: جزءًا من تدليس اإِلسن د. وذلك هو )اإلرس ل اخلف (. 

 . 112ـ  2/112، والنكت 11، وتعريف أهل التقديس ص 112انظر: علوم احلديث ص 

 . 2/121النكت الضعيف.انظر: التسوية ال خيتص بإسق ط يرى ابن حجر أن تدليس  (2) 

  د ابن حجر التسوية، ألهن  أعم ف لتسوية  قلت: ليس يف كالم ابن حجر م  فهمه املؤلف بل مرا

قد سوى   فهذا م لكً : (118/ 2)ولذا ق ل ابن حجر قد تكون بال تدليس وقد تكون ب إلرس ل 

ة قد تكون بال تدليس وقد من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده بثقة، ف لتسوي اإلسن د بإبق ء
= 
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 ويضيت املدلب بلفظ ُمتمل لسامع أول الثقتني، منهام بمدلب

 .(2) فيستوي اإِلسناد كله ثقات( 1) من اآللر 

أن يروي الراوي عن شيخ حديثًا سةمعه منةه فيسةّميه أو  :ة تدليس الشةيو  3

 .(3) عر لكيال ي 0يكنيه أو ينسبه أو يصفه بام َل يعر  به 

 .ونحوه ( 2) ِف عد  احلكم باتصال اإِلسناد املعنعن ويظهر أثر النوعني األولني

 .ِف حصول احلكم عىل شيخ الراوي باجلهالة وأثر النوع الثالث

قةد خَيحفة  ويصةري الةراوي جمهةوَلً ( يعني التةدليب) فإنه)): قال ابن دقيق العيد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

فهذا كام ترى مل يسقط : (121/ 2)..وق ل يف هن ية بحثهحترير القول فيه .  تكون ب إلرس ل فهذا =

 .يف التسوية شيخ ضعيف، وإنام سقط شيخ ثقة، فال اختص ص لذلك ب لضعيف

 . 1/141انظر: فتح املغيث  (1) 

ق عدة قبول املعنعن ق رصة عن كشفه، يعتّب تدليس التسوية أفحش أنواع التدليس؛ ألن  (2) 

فإن رشط  احلكم ب تص ل املعنعن ومه  )إمك ن اللق ء ـ وأن ال يكون الراوي مدلسً ( ت م ن يف 

 ظ هر ح ل اإِلسن د. 

1-  بل إذا ذكره بام قيداً  ليس قوله )بام ال يعرف به(( 111-2/112يف النكت: ) ق ل احل فظ ،

ك ن ذلك تدليسً ، كقول اخلطيب: أخّبن  عيل بن أيب عيل البرصي يعرف به إال أنه مل يشتهر به 

ده بذلك أبو الق سم عيل بن أيب عيل املحسن بن عيل التنوخ ، وأصله من البرصة فقد ذكره  ومرا

بام يعرف به، لكنه مل يشتهر بذلك، وإنام اشتهر بكنيته، واشتهر أبوه ب سمه، واشتهرا بنسبتهام إىل 

بلد، وهلذا نظ ئر، كصنيع البخ ري يف الذهيل فإنه ت رة يسميه فقط  بقوله: حدثن  القبيلة، ال إىل ال

حممد بن عبد اهلل فينسبه إىل جده، وت رة يقول: حدثن  حممد بن خ لد فينسبه إىل والد جده. وكل 

 ذلك صحيح إال أن شهرته إنام ه : حممد بن حييى الذهيل واهلل املوفق. انتهى. 

بقوله: وهو أن يسم  شيخً  سمع منه، بغري اسمه  63املنهل الروي ص  يفوعرفه ابن مج عة 

 ، ك  ال يعرف. بام مل يشتهر بهاملعروف، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه 

 . 116علوم احلديث ص  (3) 

 . 122انظر: املصدر الس بق ص  (2) 
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د السام  م  كونه عدَلً معروفةًا ِف فيسقط العمل باحلديث لكون الراوي جمهوَلً عن

 .(1)(( . . . نفب األمر

 :من ضوابط التدليس
 .قسم احلافظ صالح الدين العالئي املدلسني إىل مخس مراتب: أولا 

رح بالسةامع بةام ةوفائدة ذلك التقسيم احلكم عىل حديث كل مةدلب إذا مل يصة

 :وتلك املراتب هي. خيتص بمرتبته من أحكا 

َعةدَّ ، من مل يوصف بذلك إاّل نادرا  جدا  : املرتبةة األوىل بحيث أنةه ينبغةي أن َل ي 

 .وموس  بن عقبة، وهشا  بن عروة، فيهم مثل حيي  بن سعيد األنصاري

وا له يف الصحيح: املرتبة الثانية ج  وإن مل يرصح  من احتمل األئمة تدليسه وَخرَّ

 .(2) سفيان الثوري مثل. إلمامته وقّلة تدليسه ِف جنب ما روى وذلكبالسامع 

 .سفيان بن عيينة: مثل. أو كان َل يدلب إَّل عن ثقة

فلم حَيتج األئمة بيشء من أحةاديثهم إَّل بةام  من أكثر من التدليس: الثالثة املرتبة

 .ومنهم من َقبَله مطلقاً ، ومنهم من رّد حديثهم مطلقاً ، رّصحوا فيه بالسامع

 .أيب الزبري ُممد بن مسلم املكي: مثل 

ةتج  من اتفق األئمـة :الرابعةة املرتبة مةن أحةاديثهم إَّل بةام  بش يءعةىل أنةه َل حي 

 .بقية بن الوليد: مثل. رصحوا فيه بالسامع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء واملجهولني

عَِّف بأمر آخـر سـوى التـدليس :اخلامسةة املرتبة فحةديثهم مةردود ولةو  من ض 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 212االقرتاح يف بي ن االصطالح ص  (1) 

ة الثبت، متفق عليه مع أنه ك ن يدلس عن "سفي ن :ق ل احل فظ الذهب ( 2) بن سعيد احلجر

 الضعف ء، ولكن له نقد وذوق وال عّبة بقول من ق ل: يدلس ويكتب عن الكذابني". 

 . 2/114ميزان االعتدال 
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 .(1) عبد اهلل بن هليعة: مثل. افه يسريً إَّل أن يوّث  من كان فع، رصحوا بالسامع

 :حيكم لرواية املدلس باالتصال وإن وردت معنعنة يف حالني مها: ثانيا    

أ ة إذا وردت من طري  النّقاد املحققني لسامع ذلك املدلب ملا عنعنه فيام ورد 

 :ومن ذلك. من طريقهم

بِيحِعيوأيب إسحاق ، األعمش: كفيتكم تدليب ثالثة)): قول شعبةة  4 ، السَّ

أ ا ، فهذه قاعدة جيدة ِف أحاديث ه َلء الثالثة)): قال احلافظ ابن حجر.  ((وقتادة

 .(2)(( إذا جاءت من طري  شعبة دلت عىل السامع

 فإن الليث مل يسم  من . ة رواية الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر 2

 . أيب الزبري إَّل مسموَعه من جابر

أبا الزبري فدف  يل كتابني  جئت: حدثنا الليث قال )): يب مريمفقد قال سعيد بن أ

: قال. وفيه ما مل أسم  فيه ما سمعت، َل: قال؟ أسمعت هذا كله من جابر: فسضلته

لِمح يل عىل ما سمعت منه َلَم يل عىل هذا الذي عندي، فضعح  .(3)(( فَضعح

اق السبيعي ة أن حيي  القّطان َل يروي عن زهري بن معاوية عن أيب إسح 7

القّطان َل يرىض أن )): قال اإلسامعييل .إَّل ما كان عن سامع أيب إسحاق من شيوله

وكضنه عر  )): قال احلافظ ابن حجر .(2)(( يضلذ عن زهري ما ليب بسامع أليب إسحاق

 .(2)(( ذلك باَلستقراء من صني  القّطان أو بالترصيح من قوله

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  .12ـ  13. وتعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني ب لتدليس 113انظر: ج مع التحصيل ص  (1)

 . 24ص تعريف أهل التقديس  (2) 

 . 24تعريف أهل التقديس ص  (3) 

 . 1/183، وفتح املغيث 2/131. وانظر: النكت 1/228فتح الب ري  (2) 

 املص در الس بقة يف املواضع املذكورة.  (2) 
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 .(1)( م  قلة تدليب سفيان) لثورية رواية حيي  القّطان عن سفيان ا 1

ومن ذلك ما ذكره ، ب ة إذا كانت تلك الرواية عّمن أكثر املدلِّب من الرواية عنه

وهو يدّلب ورّبام دّلب عن فعيف وَل )) :احلافظ الذهبي ِف ترمجة األعمش

َرى به دح َق إليه احتامل ( عن): ومت  قال، فال كال ( حدثنا) :فمت  قال، ي  َتَطرَّ

بن شقي  ) وأيب وائل( النخعي) ليب إَّل ِف شيو  له أكثر عنهم كإبراهيمالتد

 .(2)(( فإن روايته عن هذا الصنف ُممولة عىل اَلتصال، وأيب صالح الساّمن( سلمة

يراع  فيام ورد من أحاديث املدلسني يف أحد الصحيحني : ثالثا  

 :بصيغة العنعنة االحتامالت التالية

أو ، أو ِف الصحيح اآللر، ع ِف موف  آلر من الصحيح نفسهأ ة ورودها رصحية بالسام

 .(3) ِف أحد دواوين السنة األلرى من السنن واملسانيد واملعاجم واألجزاء وغريها

 .(2) األوو أو الثانية من مراتب املدلسني: ب ة كون الراوي املدلب من أهل املرتبتني

 .(2) سامع امل َعنحِعَن هلاجة ة كون الرواية من طري  بعض النقاد املحققني 

 .د ة كون رواية املدلب عن أحد شيوله الذين أكثر من األلذ عنهم

 .أو ورودها ِف املتابعات والشواهد، هة ة ورود رواية املدلب مقرونة برواية غريه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 182ـ  1/183انظر: فتح املغيث  (1) 

 . 2/222ميزان االعتدال  (2) 

 . 182ـ  1/183انظر: فتح املغيث  (3) 

 . 182ـ  1/183صدر الس بق انظر: امل (2) 

 . 1/183انظر: فتح املغيث  (2) 
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لكنهام قد عدَل عنها  ،(1) و ة احتامل اطالع الشيخني عىل طري  رصحية بالسامع

فإ ام قد انتقيا صحيحهام من مئات ، يست عىل رشطهامالتصارًا أو لكو ا ل

 .األلو  من األحاديث

 :املدلسني مراتب معرفة يف الكتب أهم

 للحافظ ابن حجر  تعريف أهل التقديس بمراتب املوصوفني بالتدليسة  4

 اعترب احلافظ ابن حجر تقسيم العالئي ملراتب املدلسني ِف كتابه .(هة312ت ) 

أساسًا لتصنيفهم فرّتب هذا اجلزء عىل ( أحكام املراسيل جامع التحصيل يف)

راو  ( 412) وقد بلغ جمموعهم، ذلك حيث يذكر ِف كل مرتبة أسامء أصحااا

النكت ) لكن قد التلف اجتهاده ِف عدد من أولئك املدلسني ِف كتابه .مدّلب

تعريف أهل ) وهو متضلر ِف التضليف عن كتابه (عىل كتاب ابن الصالح

 .(2)  (يسالتقد

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ي: ق ل احل فظ ابن حجر (1)  زِّ

ِ
: "ويف أسئلة اإِلم م تق  الدين السبك  للح فظ أيب احلج ج امل

وسألته عامر وقع يف الصحيحني من حديث املدلس معنعن . هل نقول: إهنام اطلع  عىل اتص هل ؟. 

إالر حتسني الظن هبام، وإالر ففيهام أح ديث من رواية املدلسني م  توجد فق ل: كذا يقولون وم  فيه 

من غري تلك الطريق الت  يف الصحيح". ق ل احل فظ ابن حجر: "قلت: وليست األح ديث الت  

يف الصحيحني ب لعنعنة عن املدلسني كله  يف االحتج ج، فيحمل كالمهم هن  عىل م  ك ن منه  يف 

ك ن يف املت بع ت فيحتمل أن يكون حصل التس مح يف خترجيه  كغريه .  االحتج ج فقط. أم  م 

وكذلك املدلسون الذين خرج حديثهم يف الصحيحني ليسوا يف مرتبة واحدة يف ذلك، بل هم عىل 

 . 2/131مراتب. . . ". النكت عىل كت ب ابن الصالح 

 . 2/121انظر: النكت عىل كت ب ابن الصالح  (2) 



  076                                                              ضوابط اجلرح والتعديل                    

 أنه ذكر سليامن بن مهران األعمش ِف املرتبة الثانية ِف كتابه: ومثال ذلك

النكت عىل كتاب ) وذكره ِف املرتبة الثالثة ِف كتابه .(1)  (تعريف أهل التقديس)

 .(2) (ابن الصالح

مَي بالتدليس من الشيوخة  2 للشيخ محاد بن  احتاف ذوي الرسوخ بمن ر 

مرتب عىل احلرو  وجام  ملا ِف ثالث رسائل ِف أسامء وهو ، ُممد األنصاري

وقد بلغ عددهم ، املدلسني للحافظ ابن حجر وبرهان الدين احللبي والسيوطي

 .راو مدلب( 414) لديه

 :كثرة اادرسال: الوجه الثاي

 .واإِلرسال اخلفي. (اجليل) اإِلرسال الظاهر: مها. واإِلرسال نوعان

 .ة بني الراوينيي عر  بعد  املعارص فأوهلام

 . (3) ي عر  بعد  اللقاء بينهام م  حتق  املعارصة والثاين

 ؟:هل ُيوز تعمد اادرسال
 :َل خيلو املرِسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حّدث به)): قال احلافظ ابن حجر

 .ة عدَلً عنده وعند غريه 4

 .ة أو غرَي عدل عنده وعند غريه 2
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 33انظره: ص  (1) 

بعة 2/121انظره:  (2)  . اختالف اجته د احل فظ ابن حجر هن  إن ك ن بني املرتبتني الث لثة والرا

بعة.  فليس بمحل إشك ل؛ ألن الترصيح ب لسامع رشٌط عىل الراجح يف الث لثة، وب التف ق يف الرا

معنعن هت  عىل وإنام يقع اإلشك ل عند اختالف اجته ده بني الث نية والث لثة؛ ألن الث نية حتمل 

 االتص ل، وأم  الث لثة فُيشرتط فيه  الترصيح ب لسامع عىل القول الراجح. 

 . 168ـ  166، 1/133، وفتح املغيث 2/123انظر: النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 
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 .ة أو عدَلً عنده َل عند غريه 7

 .ة أو غرَي عدل عنده عدَلً عند غريه 1

 .ممنوع بال لال : الثاين. جائز بال لال : األول: هذه أربعة أقسا 

وكل من الثالث والراب  حيتمل اجلواز وعدمه وتردده بينهام بحسب األسباب  

 .(1)(( احلاملة عليه

 :أسباب اادرسال 

 :ل أسباب منهااحلامل ملن كان ال يرسل إاّل عن ثقة عىل اإِلرسا  

ة أن يكون سم  احلديث عن مجاعة ثقات، وصح عنده، فريسله اعتامدًا 4

 عىل صحته عن شيوله
 0

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/226النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 

 1-  إلبراهيم النخع : أسند يل عن للرتمذي بإسن ده إىل األعمش أنه ق ل « العلل الصغري»يف

يُت، وإذا قلُت:  ابن مسعود، ق ل إبراهيم: )إذا حدثتك عن رجل، عن عبد اهلل، فهو الذي سمَّ

 ق ل عبد اهلل، فهو عن غري واحد(. 

)وهذا يقتيض ترجيح املرسل عىل املسند، لكن عن النخع  «: رشح العلل»يف  ق ل ابن رجب        

مسعود خ صة(، ق ل اإلم م أمحد: )مرسالت إبراهيم البأس هب (.  خ صة، فيام أرسله عن ابن

وق ل ابن معني: ومرسالت إبراهيم صحيحة، إال حديث ت جر البحرين، وحديث الضحك يف 

 الصالة(، وذكر العالئ  أن مج عة من األئمة صححوا مراسيله. . 

نه وبينه أصح ب عبد اهلل : )وإبراهيم مل يسمع من عبد اهلل، ولكن الواسطة بيق ل ابن القيمو

كعلقمة، ونحوه، وقد ق ل إبراهيم: إذا قلُت ق ل عبد اهلل، فقد حدثن  به غري واحد، عنه، وإذا 

، ومن املعلوم أن بني إبراهيم وعبد اهلل -أو كام ق ل  -قلُت: ق ل فالن، عنه، فهو عمن سميُت 

، فشيوُخُه الذين أخذ عنهم عن عبد اهلل، أئمة ثق ت، مل ُيَسمَّ قطُّ متهاًم وال جمروحً ، وال جمهوالً 

أئمٌة أجالء ُنبالء، وك نوا كام قيل: رسج الكوفة، وكل َمن له ذوق يف احلديث إذا ق ل إبراهيم: ق ل 

عبد اهلل، مل يتوقف يف ثبوته عنه، وإن ك ن غريه ممن يف طبقته لو ق ل: ق ل عبد اهلل، ال حيصل لن  
= 
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ألن أصل طريقته ؛ ة أن يكون نيس من حّدثه به وعر  املتن فذكره مرسالً  2

 أنه َل حيتمل إَّل عن ثقة
 0

. 

عىل جهة  ة أن َل يقصد التحديث بضن يذكر احلديث عىل وجه املذاكرة أو 7

وَل سيام إن كان السام  ؛ ألنه املقصود ِف تلك احلالة دون السند؛ الفتوى فيذكر املتن

 عارفًا بمن طوى لشهرته أو غري ذلك من األسباب
 2
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

اهلل نظري ابن املسيب عن عمر، ونظري م لك عن ابن عمر، فإن  الثبت بقوله؛ فإبراهيم عن عبد =

إذا سموهم، ُوجدوا من أجلِّ الن س،  -ريض اهلل عنهم  -الوس ئط بني هؤالء وبني الصح بة 

 .2/123ألبتة. . (. . زاد املع د  وأوثقهم، وأصدقهم، وال يسمون سواهم

 وغريه.  38-1/36وانظر التمهيد 

 1- شعبة: ق ل يل مح د بن أيب سليامن: ي  شعبة ال توقفن  عىل إبراهيم، ف ن  : قولومن أمثلته

 العهد قد ط ل وأخ ف أن أنسى أو أكون قد نسيت. انتهى، ومح د مل يكن دأبه اإلرس ل. 

 (. 122-1/122وانظر الك مل البن عدي ) –( 112/  1) -اجلرح والتعديل 

 6/112والسري 111-1/44: الك مل وانظر مث ال مل  حيتمل النسي ن

 2- ( ومنهم من يكتبه  مسندة، ويروهي  مرسلة عىل 226-1/221يف الكف ية ) ق ل اخلطيب

معنى املذاكرة، والتنبيه ليطلب إسن ده  املتصل ويسأل عنه، وربام أرسلوه  اختص رًا وتقريبً  عىل 

إلستعامل احتيج اىل بي ن املتعلم ملعرفة أحك مه  كام يفعل الفقه ء اآلن يف تدريسهم، فإذا أريد ا

اإلسن د، أال ترى إىل عروة بن الزبري مل  أنكر عىل عمر بن عبد العزيز تأخري الصالة وأرسل له 

يف صالة جّبيل استثبته عمر بن عبد العزيز  حل جته إىل خّب أيب مسعود األنص ري عن النب  

ه ليقطع بذلك عذره وك ن ابتداء استعامل اخلّب وق ل له اعلم م  تقول ي  عروة؟ فأب ن له إسن د

عروة عمر ب خلّب عىل سبيل املذاكرة والتنبيه، ليسأل عمر عنه، فلام احتيج إىل استعامله استثبته 

بإسن ده إىل م لك، عن ابن شه ب أن عمر بن عبد  ثم س قه اخلطيبعمر فيه فأسنده له. . . . . 

ة بن الزبري فأخّبه أن املغرية بن شعبة أخر العزيز أخر الصالة يومً  وهو ب لكوفة فدخل عليه عرو

الصالة يوم  وهو ب لكوفة فدخل عليه أبو مسعود األنص ري فق ل م  هذا ي  مغرية؟ أليس قد 

ثم صىل فصىل  ثم صىل  فصىل رسول اهلل  علمت أن جّبيل نزل فصىل فصىل رسول اهلل 

. . . ثم ق ل هبذا أمرت؟ اهلل ثم صىل فصىل رسول   ثم صىل فصىل رسول اهلل  رسول اهلل 
= 
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ْرِسل  عن كل أحد بَّام كان الباعث له عىل اإِلرسال فعف من  وأما من كان ي  فر 

 (1) من اخليانة تب عليهلكن هذا يقتيض القدح ِف فاعله ملا يرت، حّدثه
0
. 

 :ومراسيل الرواة ـ من حيث قوهتا ـ عىل درجات هي 

 .(2) ما أرسله صحايب ثبت سامعه: ة أعالها 4

 .ة ثم مرسل صحايب له رؤية فقط ومل يثبت سامعه 2

 .ة ثم مرسل املخرض  7
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وقت الصالة.  فق ل عمر لعروة: اعلم م  حتدث ي  عروة؟ أو أن جّبيل هو أق م لرسول اهلل  =

ق ل عروة: كذلك ك ن بشري بن أيب مسعود حيدث عن أبيه، ق ل عروة: ولقد حدثتن  ع ئشة أن 

 هو يف الصحيحني. ك ن يصىل العرص والشمس يف حجرهت  قبل أن تظهر. ((. ورسول اهلل 

: حرضت ابن عيينة، وأت ه أعرايب فق ل: كيف أصبح الشيخ ق ل األصمع ( 2/261) ويف الكف ية

يرمحه اهلل؟ فق ل سفي ن: بخري نحمد اهلل، ق ل: م  تقول يف امرأة من احل ج ح ضت قبل أن 

ن قدوة؟ ق ل: تطوف ب لبيت؟ فق ل: تفعل م  يفعل احل ج غري أهن  ال تطوف ب لبيت، فق ل: هل م

أن تفعل م  يفعل احل ج غري الطواف،  نعم، ع ئشة ح ضت قبل أن تطوف ب لبيت فأمره  النب  

ق ل هل من بالغ عنه ؟ ق ل: نعم، حدثن  عبد الرمحن بن الق سم عن أبيه عن ع ئشة بذلك، ق ل 

 ن. األعرايب: لقد استسمنت القدوة، وأحسنت البالغ، واهلل لك ب لرش د. وإسن ده  حس

 . 2/222النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 

 1-  وهذا فيام إذا ك ن يعرف أنه ضعيف وليس بثقة، فأم  إن ك ن يرى أنه ثقة عنده جمروح عند

غريه فال فإن كثرياً من األئمة ك نوا حيذفون اسم الراوي لكونه ثقة عنده جمروح  عند غريه، فهذا 

 وأهن  ضعيفة، ومل جيرح ف عله . واهلل أعلم. الفعل إنام أدى إىل توهني مرسالهتم، 

ى يف أصول الفقه: مرسل ق ل ابن الصالح (2)  ع املرسل ونحوه م  يسمَّ : "مل َنُعْد يف أنوا

ـ ومل يسمعوه  الصح يب. مثل م  يرويه ابن عب س وغريه من أحداث الصح بة عن رسول اهلل ـ 

هم عن الصح بة، واجله لة ب لصح يب غري منه؛ ألن ذلك يف حكم املوصول املسند؛ ألن روايت

 . 122ـ  121ق دحة؛ ألن الصح بة كلهم عدول". علوم احلديث ص 

: "إنام َيْعنون بذلك من أمكنه التحمل والسامع. أم  من ال يمكنه ذلك وق ل احل فظ ابن حجر

 . 2/221. النكت فحكم حديثه حكم غريه من املخرضمني الذين مل يسمعوا من النب  
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 ة ثم مرسل املتقن كسعيد بن املسيب 1
 0

. 

ى ِف شيو 1  .له كالشعبي وجماهدة ثم مرسل من كان يتحرَّ

 .ة ثم مرسل من كان يضلذ عن كل أحد كاحلسن 1

َيحد الطويل فإن غالب ، وأما مراسيل صغار التابعني كقتادة والزهري ومح 

 .(1) رواية ه َلء عن التابعني

 :أهم الكتب يف معرفة ذوي اادرسال

 .ة املراسيل لعبد الرمحن بن أيب حاتم 4

 .راسيل للحافظ صالح الدين العالئية جام  التحصيل ِف أحكا  امل 2

 :كثرة الرواية عن اجملهولني واملرتوكني: الوجه الثالث

َعدُّ ذلك منتقدًا عىل الراوي ملا ييل  :وإّنام ي 

 .ة لعد  عنايته بانتقاء الشيو  4

 .ة وعد  التمكن من الوقو  عىل حال املجهولني 2

 .قوية الرواياتة وعد  الفائدة من روايات املرتوكني ِف مقا  ت 7

 :ويظهر أثر عدم االنتقاء يف أمور منها

 .ة ترجيح مرسل من ينتقي شيوله عىل مرسل من َل ينتقيهم كام تقد  آنفاً  4

تَّهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن َل توجد هلم  2 ة أن الراوي قد ي 

 .(2) كام هو الشضن ِف ُممد بن عمر الواقدي. (1) تراجم ِف كتب علم الرجال

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 1- ( وم  بعده . 1/211( و نكت الزركيش )1/222انظر: تدريب الراوي ) 

 . 1/122انظر: فتح املغيث  (1) 
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 :ما يتقّوى من الرواايت الضعيفة
ومت  ت وب  اليسء احلفظ بمعترب ة كضن يكون فوقه أو )) :قال احلافظ ابن حجر

واملستور واإِلسناد املرسل وكذا ، مثله َل دونه ة وكذا املختلط الذي مل يتميز

بل وصفه بذلك ، صار حديثهم حسنًا َل لذاته، املدلَّب إذا مل ي عر  املحذو  منه

 .باعتبار املجموع من املتابِ  واملتاَب 

ألن م  كل واحد منهم احتامل كون روايته صوابًا أو غري صواب عىل حد 

رجح أحد اجلانبني من ، فإذا جاءت من املعتربين رواية موافقة ألحدهم، سواء

فارتق  من درجة ، اَلحتاملني املذكورين ودّل ذلك عىل أن احلديث ُمفوظ

وم  ارتقائه إو درجة القبول فهو منحط  .لقبول ة واهلل أعلم ةالتوقف إو درجة ا

 .(3)(( ورّبام توّقف بعضهم عن إطالق اسم احلسن عليه، عن رتبة احلسن لذاته

 :وإنام تتقّوى رواية الضعيف يف ضبطه بثالثة رشوط هي

 .ة أن َل يكون الضعف شديداً  4

 .هة أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى من 2

 .ة أن َل ختالف رواية األوث  أو الثقات 7

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ئف ( صدوق،  (1)  = ق ل ابن حجر: "عثامن بن عبد الرمحن بن ُمْسلم احلراين، املعروف بـ )الطرا

كذب، وقد أكثر الرواية عن الضعف ء واملج هيل، فُضعرف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمري إىل ال

قه ابن معني. من الت سعة، م ت سنة   . 382ـه. د، س، ق" تقريب التهذيب ص 212وثر

 . 22انظر: املجتمع املدين يف عهد النبوة ص  (2) 

 . 22ـ  21نزهة النظر ص  (3) 
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 من عبارات اجلرح والتعديل

 

 :وفيه فصالن

 معاين بعض عبارات اجلرح والتعديل: الفصل األول. 

 مراتب ألفاظ اجلرح والتعديل: الفصل الثاين. 
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 :الفصل األول

 معاني بعض عبارات اجلرح والتعديل

 :منهجني يف الداللة عىل جرح الرواة وتوثيقهم مها سلك أئمة اجلرح والتعديل

 .ـ احلركات 2                 . ـ األلفاظ 0

 :األلفةاظ: أولا 

ومنها ، ألفاظ اجلرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثرية اَلستعامل

 .ما هو قليل الورود

لحات وبعضها مصط، منها ما هو اصطالح عا ، فاأللفاظ املتداولة بكثرة

 .لاصة ببعض األئمة

 :فمن املصطلحات العامة يف التوثيق باأللفاظ

( ثقة) وقد تطل . هذا هو اإِلطالق املشهور .(1) وهو العدل الضابط .(ثقة) ة 4

 :عىل غري هذا املعن  فمن ذلك

ونأ ة قد  طحلِق   .(2) عىل من كان مقبوَلً ولو مل يكن فابطاً ( الثقة) الوصف بة ي 

ا استقامة ما بلغ املوثِّ  من حديث الراوي َل احلكم للراوي نفسه ب ة قد يراد ا

 .(3) بضنه ِف نفسه بتلك املنزلة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 66انظر: الب عث احلثيث ص  (1) 

 . 1/314انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 1/14التنكيل  (3) 
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عىل غري معناها املشهور أمران ذكرمها الشيخ ( ثقة) عىل ورود كلمة ومما يدل

 :ومها -رمحه اهلل تعاو-عبد الرمحن بن حيي  املعلمي 

 .(1) بني التضعيفأن مجاعة من األئمة جيمعون بينها و: األول

أن أئمة احلديث َل يقترصون عىل الكال  فيمن طالت جمالستهم له : الثاين

بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسم  منه ، ويكنت معرفتهم به

وفيمن عارصه ومل يلقه ولكنه بلغه يشء من ، جملسًا واحدًا أو حديثًا واحداً 

، مئات السنني إذا بلغه يشء من حديثه وفيمن كان قبله بمّدة قد تبلغ، حديثه

فابن حبان قد يذكر ِف الثقات من جيد البخاري سامه ِف ، ومنهم من جياوز ذلك

ولكن ابن ، تارخيه من القدماء وإن مل يعر  ما روى وعمن روى ومن روى عنه

وإن كان الرجل ، حبان يتشدد وربام تعنّت فيمن وجد ِف روايته ما استنكره

وكذلك ابن ، والعجيل قريب منه ِف توثي  املجاهيل من القدماء. معروفًا مكثراً 

وآلرون غريهم يوثقون من كان من التابعني ، والنسائي، سعد وابن معني

وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بضن يكةون له فيمةا يروي متاب  أو 

ومن األئمة . .  .شاهد وإن مل يرو عنه إَّل واحد ومل يبلغهم عنه إَّل حديث واحد

وثِّ  من تقّدمه حت  َيطَّلَِ  عىل عّدة أحةاديث له تكون مستقيمة وتكثر ، من َل ي 

 .حت  يغلب عىل ظنه أن اَلستقةامة كانت ملكة لذلك الراوي

لَّ اعتامدهم ِف التوثي  واجلرح إنام هو عىل س  ربوهذا كله يدل عىل أن ج 

 .(2) حديث الراوي

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/14يل انظر: التنك (1) 

 . 16ـ  1/11املصدر الس بق  (2) 
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من تصنيف ابن معني والنسائي فمن األئمة بني ما تقد   وال تعارض

 :ألمرين مهااملتشددين وبني ما ذكره املعلمي هنا وذلك 

 .ة أن التشدد هو األصل من منهجهام 4

ة أن توثي  من مل يةضت عنه إَّل حةديث واحد له فيه متاب  أو شاهد حكم  2

لز  منه فال ي( املتابعة أو الشاهد) عىل ذلك احلديث بالقبول حلصول أحدمها

توثي  الراوي ِف كل ما رواه متفّردًا به بحيث حيصل له التوثي  املطل  الذي هو 

 .ُمل التشدد

 .(ثقة ثقة) ة 2

، التضكيد احلاصل بالتكرار فيه زيادة عىل الكال  اخلايل منه )): قال السخاوي

قة ث": كقول ابن سعد ِف شعبة، وعىل هذا فام زاد عىل مرتني مثاًل يكون أعىل منها

وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول  :قال .(1) "مضمون ثبت حّجة صاحب حديث

وكضنه سكت  "حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة بتس  مرات": ابن عيينة

 .(2)(( َلنقطاع َنَفِسه

 .(3) كناية عن احلفظ واإِلتقان: 0كأنه مصحف) ة 7

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ة". الطبق ت  (1)   . 6/281نص عب رة ابن سعد: "ك ن ثقة مأمون  ثبت  ص حب حديث حجر

 . 1/313فتح املغيث  (2) 

 1- ستعامل أحسن ألهن  ليست من املصطلح ت الع مة عندهم لو ذكرت يف األلف ظ الن درة اال

( 8/318قيلت يف مسعر بن كدام كام يف اجلرح والتعديل ) وه  قليلة اإلستعامل عندهم، وقد

( وق ل عبدالله بن داود اخلريب : 141/  2عن شعبة وسامه غريه كذلك. ويف  هتذيب التهذيب )

ك ن شعبة إذا ذكر األعمش ق ل املصحف املصحف. وق ل عمرو بن عيل: ك ن األعمش يسم  

 املصحف لصدقه. 

 . 11/112انظر: هتذيب التهذيب  (3) 
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ا مل يكونا مقرونني ومها َل يكفيان ِف التوثي  إذ .(ضابط) و( حافظ) ـ 3

 ألن احلفظ والضبط قد يوجدان م  عد  العدالة. (عدل) بلفظ

 :ومن أمثلة ذلك .(1) وقد تقرتن اام ،وقد توجد العدالة بدو ام 

أن أبا أيوب سليامن بن داود الشاذكوين من احلّفاظ الكبار إَّل أنه كان ي تَّهم برشب  

 .(2)(( فعف عندي من كل فعيفهو أ )): حت  قال البخاريالنبيذ وبالوف  

وكذا إذا قيل  )): ملا ذكر ألفاظ املرتبة األوو من التعديل لكن قال ابن الصالح

  .(3)(( العدل إنه حافظ أو فابطِف 

  .ومراده أن اللفظني حينئذ قد أ طحلِقا ِف ح  معلو  العدالة

عىل الضبط  كذلك قياساً ( اإِلتقان) الظاهر أن جمرد الوصف بة)): وقال السخاوي

 .(2)(( إذح مها متقاربان َل يزيد اإِلتقان عىل الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط

 :ومما يدل عىل ذلك. (ثقة) وهو أقوى من (حجة) ة 1

ثقة خيطئ كام )): عن سليامن بن بنت رشحبيل فقال أن اآلجري سأل أبا داودأ ة   

 .(2)(( ة أمحد بن حنبلاحلجّ : فقال؟ هو حّجة: قلت: قال اآلجري. خيطئ الناس

 .(1)(( ثقة وليب بحّجة )) ِف أمحد بن عبد اهلل بن يونب قول عثامن بن أيب شيبةب ة 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/312انظر: فتح املغيث  (1) 

 . 1/312، وفتح املغيث 2/212، وميزان االعتدال 2/288انظر: تذكرة احلفر ظ  (2) 

 . 236علوم احلديث ص  (3) 

 . 1/312فتح املغيث  (2) 

 . 1/312انظر: املصدر الس بق  (2) 

 . 1/312انظر: املصدر الس بق  (1) 
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 .(1)(( ثقة وليب بحّجة)): ِف ُممد بن إسحاق قول ابن معنيجة ة 

 .وهو دون الثقة .(2) وصف بالصدق عىل طري  املبالغة (صدوق) ة 1

الرمحن بن مهدي القدوة ِف هذا الشضن أنه ومشهوٌر عن عبد  )): قال ابن الصالح

ا وكان كان صدوقً : فقال؟ أكان ثقة: فقيل له .(3) حدثنا أبو للدة: فقال حّدث

ا ة وِف رواية  .(2)(( الثقة شعبة وسفيان( اكان ليارً ): مضمونا وكان َلريِّ

( ثقة) فوصف ابن مهدي أبا للدة بام يقتيض القبول ثم ذكر أن هذا اللفظ 

 .(2) ثل شعبة وسفيانيقال مل

 .(1) لفظ يدل عىل أن صاحبه ُمله ومرتبته مطل  الصدق (حمله الصدق) ة3     

أي حديثه مقاِرٌب : اسم فاعل (مقاِرب) بالكرس (مقارب احلديث) ة 3     

أي حديثه : اسم مفعول (مقاَرب) وبالفتح .(8) من الثقات( 6) حلديث غريه

  .(4) يقاربه حديث غريه

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/312فتح املغيث انظر:  (1) 

 . 311ـ   1/312انظر: املصدر الس بق (2) 

هو خ لد بن دين ر التميم  السعدي. انظر: االستغن ء يف معرفة املشهورين من محلة العلم  (3) 

 . 1/111ب لكنى 

 . 238علوم احلديث ص  (2) 

 . 2/4انظر: رشح التبرصة والتذكرة  (2) 

 . 1/322انظر: تدريب الراوي  (1) 

 . 112ح ص التقييد واإليض  (6) 

 . 1/311فتح املغيث  (8) 

 . 112التقييد واإليض ح ص  (4) 
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  .(1) ليب حديثه بشاذ وَل منكر: أي. يقارب الناس ِف حديثه ويقاربونه: واملراد

فه بعض أصحاب )): ما رواه الرتمذي قال :ومن ذلك إسامعيل بن راف  قد فعَّ

 .(2)(( هو ثقة مقارب احلديث: وسمعت ُممدًا ة يعني البخاري ة يقول،احلديث

 .(3) الكتاب واحلّجةالثابت القلب واللسان و: بسكون املوّحدة (َثْبت) ة 3

 .(2) ( الصدوق) لفظان ِف مرتبة( ليس به بأ ) و (ال بأ  به) ة 44

ليس به ) أبلغ من (ال بأ  به) فإن قيل إنه ينبغي أن يكون )) :قال الصنعاين

بضن ِف العبارة األلرى قوة من حيث وقوع : أجيب .ِف النفي( َل) لعراقة( بأ 

 .(2)((  ِف اجلملةالنكرة ِف سياق النفي فساوت األوو

هو ِف التعديل ( فالن ما أعلم به بأسا) . . .قوهلم )) :قال ابن الصالح ة 44

 .(1)((   (ال بأ  به): دون قوهلم

أو األوو أرف   (ما أعلم به بأسا) نظري (أرجو أنه ال بأ  به) )) :وقال العراقي

 .(6)(( ألنه َل يلز  من عد  العلم حصول الرجاء بذلك

 .(صالح احلديث) و( الحص) ـ 02

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/316فتح املغيث  (1) 

بط  (2)   . 2/184سنن الرتمذي، كت ب فض ئل اجله د، ب ب م  ج ء يف فضل املرا

 . 1/316وانظر: فتح املغيث           

ُت فيه املحدث مسموعه مع : "وأم  ب لفتح فام ُيْثبِ ق ل السخ وي. 1/312املصدر الس بق  (3) 

 أسامء املش ركني له فيه، ألنه ك حلجة عند الشخص لسامعه وسامع غريه". 

 . 1/312انظر: فتح املغيث  (2) 

 . 2/212توضيح األفك ر  (2) 

 . 221علوم احلديث ص  (1) 

 . 2/1رشح التبرصة والتذكرة  (6) 
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، عادة األئمة إطالق الصالحية حيث يريدون اا الديانة)) أن ذكر ابن حجر

 .(1)(( أما حيث أريد اا الصالحية ِف احلديث فيقيدو ا به

 (إىل الصدق ما هو) ـ 04
0
 .(2) أنه ليب ببعيد عن الصدق: أي 

 (شيخ) ة 41
2 
يكتب ، أيب حاتم ِف املرتبة الثالثة من التعديل عند ابن 

قول أيب حاتم وقد سئل عنه  . . )): قال أبو احلسن بن القطّان .(3) حديثه وينظر فيه

وإنام هو إلبار بضنه ، هذا ليب بتضعيف، (شيٌخ ): ة يعني عبد احلميد ابن ُممود ة

 .(2)(( ليب من أعال  أهل العلم وإنام هو شيخ وقعت له روايات أ ِلَذت عنه

ليب هو عبارة ، (شيخ): قوله ة يعني أبا حاتم ة)): لذهبيلكن قال احلافظ ا

ولكنها أيضًا ما هي عبارة توثي  وباَلستقراء يلوح لك أّنه ليب . . . جرح

 .(2)(( بحّجة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/211ملغيث ، وفتح ا2/181انظر: النكت عىل كت ب ابن الصالح  (1) 

 1-   هذه العب رة يطلقه  أبو زرعة فقد وجدته أطلقه  يف ثالثة من الرواة هم ربيعة بن عثامن

( واملشمعل بن 2/31(، وسعيد بن س مل القداح كام يف اجلرح)3/261املدين كام يف اجلرح )

لقه  غريه (، ومل أجد من أط8/216ملح ن ق ل فيه كويف لني إىل الصدق م  هو كام يف اجلرح)

  ( ق هل  يف عيل بن أمحد بن داود الرزاز.13/232سوى عب رة للخطيب البغدادي يف ت رخيه)

ويستخدم ابن عدي عب رة أخرى وه :"وهو إىل الضعف أقرب منه إىل الصدق" ق هل  يف ثالثة 

 عرش راوًي  تقريًب .

 . 1/311فتح املغيث  (2) 

 2-  بو ح تم وأبو زرعة وأمحد وابن معني وأبو داود وابن هذه العب رة استخدمه  مج عة منهم أ

 حب ن والذهب  وغريهم.

 . 2/36اجلرح والتعديل  (3) 

 . 3/218نيل األوط ر  (2) 

 . 2/382ميزان االعتدال  (2) 
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 :ومن املصطلحات اخلاصة ببعض األئمة يف التوثيق باأللفاظ

          كان : وجاء عن أيب جعفر أمحد بن سنان قال)): قال ابن الصالح ـ 0

وهو رجل ، عبد الرمحن بن مهدي ربام جرى ذكر حديث الرجل فيه فعف

 .(1)(( رجل صالح احلديث: فيقول. صدوق

وهذا يقتيض أ ا ة يعني صالح احلديث ة هي والوصف )): قال السخاوي

 .(2)(( بصدوق عند ابن مهدي سواء

  .(3) ((فهو ثقة ليس به بأ : إذا قلت)): قال ابن معنية  2

  .يلزم من ذلك تساوي اللفظنيلكن ال 

 (ثقة): كقويل (ليس به بأ ): إن قويل: مل يقل ابن معني  )): فقد قال العراقي

وللثقة ، إن من قال فيه هذا فهو ثقة: إنام قال، حت  يلز  منه التساوي بني اللفظني

وإن  (ال بأ  به) أرف  من التعبري عنه بضنه( ثقة): مراتب فالتعبري عنه بقوهلم

 .(2)(( كا ِف مطل  الثقةاشرت

َحيم) ما ورد عن عبد الرمحن بن إبراهيم ونظري ذلك حيث سضله أبو زرعة ( د 

 قال أبو زرعة. (َل بضس به): فقال؟ ما تقول ِف عيل بن حوشب الفزاري )): الدمشقي

 .(2)(( قد قلت لك إنه ثقة: قال؟ وَل تعلم إَّل لريا( ثقة) ومِلَ َل تقول: فقلت

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 234علوم احلديث ص  (1) 

 . 1/311فتح املغيث  (2) 

 . 1/13. وانظر: لس ن امليزان 238علوم احلديث ص  (3) 

 . 1/113. وانظر: حتقيق الت ريخ البن معني برواية الدوري 2/6ح التبرصة والتذكرة رش (2) 

 . 8ـ  6/ 2. وانظر: رشح التبرصة والتذكرة 1/342ت ريخ أيب زرعة الدمشق   (2) 
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أمحد بن ) سضلت مسلم بن احلجال عن أيب األزهر)): ي بن عبدانـ قال مك 4

 .(1)(( هذا رسم مسلم ِف الثقات)): قال احلاكم. ((أكتب عنه: فقال( األزهر

 :ومن املصطلحات العامة يف اجلرح باأللفاظ

 .(2) تنفي القوة مطلقًا وإن مل تثبت الضعف مطلقاً ( ليس بقوي) ة 4

 .(3) الكاملة من القوة تنفي الدرجة( ليب بالقوي) و

وهذا ، واحتج به( ليب بالقوي): وقد قيل ِف مجاعات )) :قال احلافظ الذهبي

 .وخيرل هلم ِف كتابه( ليب بالقوي): النسائي قد قال ِف عّدة

ِسد) قولنا :قال  فح : إذا قال أبو حاتم وباالستقراء. .  (2)(ليب بالقوي ليب بجرح م 

 .(2)(( الشيخ مل يبلغ درجة القوي الثبت يريد اا أن هذا( ليب بالقوي)

 (للضعف ما هو) ة 2
0
 .(1) ليب ببعيد عن الضعف: أي .

 .التل فبطه وحفظه ِف آلر عمره وآلر أمره (َتغريَّ بأَخَرة) ة 7

 :وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة هي

 .(بمد اهلمزة وكرس اخلاء والراء بعدها فمري الغائب) أ ـ تغريَّ بآِخِره

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 124. وانظر: ح شية الرفع والتكميل ص 1/228هتذيب الكامل  (1) 

 . 1/232التنكيل  (3) 

 . 1/232املصدر الس بق  (3) 

 . 82املوقظة ص  (2) 

 . 83املصدر الس بق ص  (2) 

 1-   وجدت أن اللفظة" إىل الضعف م  هو"  وأطلقت يف ع صم بن عبيد اهلل وابن عقيل كام يف

( ويف برش بن حرب ق ل فيه ابن معني: ك ن مح د بن زيد يطريه وليس 2/222هتذيب التهذيب)

 (.2/128بن عدي)هو كذلك إىل الضعف م  هو كام يف الك مل ال

 . 1/362فتح املغيث  (1) 
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 .(بمد اهلمزة وكرس اخلاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة) ـ تغريَّ بآِخَرة ب

 .(1) ( بفتح اهلمزة واخلاء والراء بعدها تاء مربوطة) جـ ـ تغريَّ بَأَخَرة

نْكِر) ة 1 يضيت مرة باملناكري : أي( بصيغة اخلطاب للمفرد املذّكر)  (َتْعِرف  وت 

 .(2) ومرة باملشاهري

 (نزكوه) ة 1
0
 .(3) طعنوا فيه: أي( بفتح النون والزاء)  

وَل يلز  من هذا اللفظ رّد . روى أحاديث منكرة: أي (روى مناكري) ة 1

 :وذلك ملا ييل. مرويات الراوي كلها

 .(2) أ ة أن العبارة مشعرة بضن ذلك ليب وصفًا َلزمًا جلمي  مروياته

 بمجرده ترك روايته َل يقتيض  (روى مناكري): قوهلم )): قال ابن دقيق العيد

  ؛(منكر احلديث): حت  تكثر املناكري ِف روايته وينتهي إو أن يقال فيه

 والعبارة األلرى ، وصف ِف الرجل يستح  به الرتك حلديثه (منكر احلديث) ألن

 .(2)(( َل تقتيض الديمومة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (. 3ه مش ) 224انظر: قواعد يف علوم احلديث للته نوي ص  (1) 

 . 1/321تدريب الراوي  (2) 

 1-   لعله  من املصطلح ت الن درة فقد قيلت يف شهر بن حوشب كام يف هتذيب التهذيب عن

عنوا فيه، وق ل مسلم يف تفسريه  يعن  ابن عون ق ل: إن شهًرا نزكوه، ق ل النرض بن شميل أي ط

أخذته ألسنة الن س يعن  تكلموا فيه. وق هل  الذهب  يف إسح ق بن برش الك هيل كام يف املغن  

، 1/228، وق هل  أبو زرعة يف أمحد بن عمران األخنيس كام يف الثق ت البن قطلوبغ  1/61

األزدي يف عبد السالم بن عبد احلميد  : تركوه ب لت ء والراء.وق هل 2/12ووقعت يف مطبوع اجلرح

 . هذا كل م  وجدته، واهلل أعلم.1/322بن سويد كام يف الثق ت البن قطلوبغ  

 . 1/362فتح املغيث  (3) 

 . 1/362انظر: املصدر الس بق  (2) 

 . 1/362فتح املغيث  (2) 
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(( يروي أحاديث مناكري)): ِف ُممد بن إبراهيم التيمي أن اإِلمام أمحد قد قالب ة 

بل هو ممن اتف  عليه الشيخان وإليه املرج  ِف ، فلم يلز  من ذلك رد مروياته

َل سيام وأن اإِلما  أمحد ومجاعة من املحدثني  ( 1)(( إنام األعامل بالنيات)): حديث

 .(2) عىل احلديث الفرد الذي َل متاب  له( املنكر) يطلقون

 . املناكري عن الضعفاء جة ة أن ذلك اللفظ قد ي ستعمل ِف الثقة إذا روى

: أن احلاكم سضل الدارقطني عن سليامن بن بنت رشحبيل فقال: ومن ذلك

، حيّدث اا عن قو  فعفاء: قال؟. أليب عنده مناكري: قلت: قال احلاكم. ثقة))

 .(3)(( ثقة فضّما هو فهو

َد فيه: أي .(واه بمّرة) ة 3 قوَلً واحدًا َل َتَردُّ
 (2). 

 .لفظ يتعنّي به اجلرح الشديد .(مأمونليس بثقة وال ) ة 3

ِعر  بض ا ( ليب بثقة): وإذا قيل فاملتبادر جرح شديد لكن إذا كان هناك ما ي شح

َِلتح عليه  .(2) استعملت ِف املعن  اآللر مح 

أن ينفرد املحدث بحديث فيجئ السارق ويّدعي  (يّسق احلديث) ة 3

ِرَ  ، لشيخأنه شارك هذا املحدث ِف سامع هذا احلديث من ا أو يكون احلديث ع 

 .(1) براو  فيضيفه لراو  غريه ممن شاركه ِف طبقته

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/362انظر: املصدر الس بق  (1) 

 . 236انظر: هدي الس ري ص  (2) 

 . 1/362. وانظر: فتح املغيث 218ـ  216سؤاالت احل كم النيس بوري للدارقطن  ص  (3) 

 . 1/321. وانظر: تدريب الراوي 1/363فتح املغيث  (2) 

 . 1/61التنكيل  (2) 

 . 1/362فتح املغيث  (1) 



  013                                                              ضوابط اجلرح والتعديل                    

 .(1) وقد ذكر احلافظ الذهبي أن ذلك أهون من وف  احلديث والتالقه ِف اإلثم

 .(مرتوك) ة 44

َتِمَ  اجلمي  عىل )): قال أمحد بن صالحأ ة  َل ي رتك حديث الرجل حت  جَيح

إَّل أن ، فال( فالن مرتوك): فضما أن يقال( فعيف فالن): قد يقال. ترك حديثه

حِمَ  اجلمي   عىل ترك حديثه  .(2)(( جي 

إذا روى : قال؟ َمنح الذي يرتك حديثه: قيل لشعبة)): قال ابن مهديب ة 

ِرَح ، عن املعروفني ما َل يعرفه املعروفون فضكثر ط ِرَح حديثه وإذا أكثر الغلط ط 

وإذا روى حديثًا غلطًا جمتمعًا عليه فلم ، َح حديثهحديثه وإذا اام بالكذب ط رِ 

 .(3)(( وأما غري ذلك فارو عنه، يتهم نفسه عليه ط ِرَح حديثه

 .فال يلز  منه ترك الراوي مطلقاً ( تركه فالن): وأما قوهلم

 :وذلك ملا ييل

أ ة َلحتامل أن يكون ترك اإِلما  لذلك الراوي بسبب شبهة َل توجب 

 .(2) اجلرح

 .ن هذه العبارة قد تستعمل ِف غري الرتك اَلصطالحي املعرو ب ة أل

، كان عطاء التلط بضلرة)): ِف  عطاء بن أيب رباح قال عيل بن املدينيفقد  

  .((وقيب بن سعد، تركه ابن جريج

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/362املصدر الس بق  (1) 

 . 221علوم احلديث ص  (2) 

 . 1/362املغيث . وانظر: فتح 1/12لس ن امليزان  (3) 

 . 121، ح شية الرفع والتكميل ص 321ـ  22/324انظر: جمموع الفت وى  (2) 
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ن عيٌل بقوله )): قال احلافظ الذهبي الرتك العرِف ولكنه ( تركه هذان): مل َيعح

َتَكّفيا منه وتفّقها وأكثرا عنه فبطَّال فهذا مراده وكانا قد ، كرب وفعفت حواّسه

 .(1)((  (تركاه): بقوله

ن الرتك اَلصطالحي )): وقال يف موضع آخر بل عن  أ ام بطَّال الكتابة ، مل َيعح

 .(2)(( وإَّل فعطاء ثبٌت َريِضٌ ، عنه

 :يطل  هذا اللفظ عىل الراوي ِف حالني مها .(متهم بالكذب) ة 44

ومل يكن ِف ، د برواية ما خيالف أصول الدين وقواعده العامةأ ة إذا تفرّ 

 .اإِلسناد من يتهم بذلك غريه

ب ة إذا عر  عنه الكذب ِف كالمه وإن مل يظهر منه وقوع ذلك ِف احلديث 

 .(3)النبوي

اإِلطالق املشهور هلذا اللفظ ينرص  إو من كذب عىل  (كّذاب) ة 42

  .(2) ولو مّرة واحدة النبي 

َلَم )): فقد قال ابن الوزير ة إطالق آخروثم عح ومن لطيف علم هذا الباب أن ي 

قد ي طلقها كثري من املتعنتني ِف اجلرح عىل من هيم وخيطئ ِف  (كذاب) أن لفظة

وَل تبنّي أن لطضه أكثر من صوابه وَل  ،وإن مل يتبنّي أنه تعّمد ذلك، 0حديثه

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/86سري أعالم النبالء  (1) 

 . 3/61ميزان االعتدال  (2) 

 . 126-121انظر: ص  (3) 

 . 126انظر: ص  (2) 

 1-  اب  ألن والصواب أنه ال يسمى من وهم كذ: (311/ 1)ق ل الصنع ين يف توضيح األفك ر

. ـها املراد، قلت: مع التنبه إىل أن املوضوع ش مل للعمد واخلطأ، العرف يف الكذاب أنه املتعمد
= 
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، األلفاظ املطلقة التي مل ي َفرسَّ سببها وهذا يدل عىل أن هذا اللفظ من مجلة. .مثله

، وهلذا أطلقه كثري من الثقات عىل مجاعة من الرفعاء من أهل الصدق واألمانة

رَتَّ بذلك ِف ح  من قيل فيه من الثقات الرفعاء فالكذب ِف احلقيقة ، فاحذر أن َتغح

عىل التعمد وحيتال إو تفسري إَّل أن يدل ، اللغوية ينطل  عىل الوهم والعمد معاً 

 .(1)(( قرينة صحيحة

بِي عبارات 47 َتعِمل  األئمة للتضعيف النِّسح  ,(فالن أوثق منه): منها، ة َيسح

 .(2)  (فالن أحب إيّل منه) و (ليس مثل فالن) و

أل ا مفافلة بينه ؛ فإنه كناية عن جرح الراوي (غريه أوثق منه) بخالف قوهلم

ق  العبارة ِف صوراا ، ك املبهم عليهم  تفضيل ذل، وبني راو مبهم غري معني د  َفَتصح

 .(3) وهلذا كانت جرحًا مطلقاً ، عىل تفضيل كل راو  عليه

 :ومن املصطلحات اخلاصة ببعض األئمة يف اجلرح باأللفاظ

ينا عن املزين قال: قال السخاوية  4 وِّ : سمعني الشافعي يومًا وأنا أقول: ر 

ب  ألفاظك أحسنهاإبراأبا يا ": فقال يل. فالن كذاب ، كّذاب: َل تقل، هيم أ كح

 ( 2) وهذا يقتيض أ ا حيث وجدت ."( حديثه ليس بِشء): ولكن قل

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

د ابن الوزير يف بحثه  = ف حلديث يسمى موضوًع  وب طاًل وإن مل يكن يف سنده كذاب، ولعل  هذا مرا

عض، لكن بعضه أو أراد إطالق بعضهم التكذيب يف غريه حت ماًل كام وقع من بعض األئمة يف ب

 أرادوا به العمد حت مال منهم عىل من يطلقوه عليه. واهلل أعلم.

 . 118. وانظر: ح شية الرفع والتكميل ص 82الروض الب سم ص  (1) 

 . 181ـ  181انظر: ح شية الرفع والتكميل ص  (2) 

 . 181ـ  181انظر: املصدر الس بق ص  (3) 

د: عب رة )حديثه ليس بيشء(.  (2)   املرا
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 .وهي أشد مراتب اجلرح ( 1) ((ِف كال  الشافعي تكون من املرتبة األوو

كذا ): سضلت أيب عن يونب بن أيب إسحاق قال)): ـ قال عبد اهلل بن أمحد 2

هذه العبارة يستعملها عبد اهلل بن أمحد كثريًا فيام : هبيقال احلافظ الذ .(وكذا

 .(2)(( وهي باَلستقراء كناية عّمن فيه لنِيح ، جييبه به والده

فمن ، وهو لفظ خيتلف املراد به بحسب اصطالح قائله(منكر احلديث) ة 7

 :ذلك

هذه اللفظة ي طلقها اإِلما  أمحد عىل من )) أن أ ـ ما ذكره احلافظ ابن حجر

ِرب عىل أقرانه باحلديثي    .(3)(( عر  ذلك باَلستقراء من حاله، غح

 (منكر احلديث): من قلت فيه)): ب ة رّصح البخاري باصطالحه حيث قال

 .(2)(( فال حَتِل الرواية عنه

، كثريًا ما يطلقون املنكر عىل الراوي)): عن العراقي قوله نقل السخاويل ة 

 .(2)(( لكونه روى حديثًا واحداً 

نكر احلديث) . .)): قال ابن دقيق العيدد ة  وصف ِف الرجل يستح  به  (م 

 .(1)(( الرتك حلديثه

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/363فتح املغيث  (1) 

 . 2/283ميزان االعتدال  (2) 

 . 223هدي الس ري ص  (3) 

 . 1/21. وانظر: لس ن امليزان 1/1ميزان االعتدال  (2) 

 . 1/362فتح املغيث  (2) 

 . 1/362املصدر الس بق  (1) 
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 :ـ من اصطالحات ابن معني 3

 .(1)(( َل تكتب حديثه، فليب بثقة (هو ضعيف): إذا قلت)): قال ابن معنيأ ة 

فاملراد أنه من مجلة الضعفاء الذين يكتب ( ي كتب حديثه): وإذا قالب ة 

 .(2) ثهمحدي

 .(3) أن أحاديث الراوي قليلة فاملراد( ليس بِشء): إذا قالل ة 

َعر   ذلك بتتب  األقوال األلرى  .(2) اجلرح الشديد وقد يريد بذلك وإنام ي 

فإذا كان الراوي الذي قال ، َلبن معني وأقوال غريه من األئمة ِف ذلك الراوي

ثقه ابن معني ِف الروايات وقد و، قليَل احلديث( ليب بيشء): فيه ابن معني

األلرى أو وثقه األئمة اآللرون تعنّي محل  كلمة ابن معني عىل معن  قلة 

قال فيه ، وأما إذا وجدنا راويًا كضيب العطو  اجلراح بن املنهال.احلديث َل اجلرح

 وقد اتف  األئمة عىل جرحه جرحًا شديدًا ( ليب بيشء): ابن معني

 .(2) معني مواف  ملراد األئمة فذلك قرينة عىل أن مراد ابن

 :ـ من اصطالحات البخاري 5

ويريد ( ليس بالقوي) البخاري قد يطل  عىل الشيخ)) :قال احلافظ الذهبيأ ة 

 .(1)(( أنه فعيف

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 238علوم احلديث ص  (1) 

 . 223ـ  1/222الك مل يف ضعف ء الرج ل  (2) 

 . 221هدي الس ري ص  انظر: (3) 

 . 22انظر: طليعة التنكيل ص  (2) 

 . 22انظر: طليعة التنكيل ص  (2) 

 . 83املوقظة ص  (1) 
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 .(1)(( فال حَتِلُّ الرواية عنه( منكر احلديث): من قلت فيه)) :تقدم قول البخاري ب ة    

ظاهرها أ م ما تعرفةوا له ( سكتوا عنه): قول البخاري)): قال الذهبيجة ة 

 .(2) (( (تركوه) وعلمنا مقصده اةا باَلستقراء أ ا بمعن ، بجرح وَل تعديل

فإنه يكون  (فيه نظر) أو (سكتوا عنه) البخاري إذا قال ِف الرجل)): وقال ابن كثري

 .(3)(( ِف أدن  املنازل وأردئها عنده ولكنه لطيف العبارة ِف التجريح

 .غالباً ( 2) يقتيض الطعن ِف صدق الراوي( فيه نظر) قولهة  د

: قد قال البخاري)): ِف ترمجة عبد اهلل بن داود الواسطي قال احلافظ الذهبي

 .(2)(( وَل يقول هذا إَّل فيمن يّتهمه غالباً  (فيه نظر)

َقلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إَّل )): ترمجة عثامن بن فائد وقال يف

 .(1)(( هو مّتهمو

، بمعن  أّنه متهم أو ليب بثقة (فيه نظر): وكذا عادته إذا قال)): وقال أيضا  

 .(6)(( فهو عنده أسوأ حاَلً من الضعيف

، (غالباً ): الذهبي دقي  جدًا ألّنه َقيَّد املوف  األول بقوله وكالم احلافظ

 .(نه متهم أو ليب بثقةبمعن  أ): وقال ِف الثالث. (َقلَّ أن يكون): قال ِف الثاينو

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 انظر: الصفحة الس بقة.  (1) 

 . 83املوقظة ص  (2) 

 . 84اختص ر علوم احلديث ص  (3) 

 . 1/212التنكيل  (2) 

 . 2/211ميزان االعتدال  (2) 

  .3/22املصدر الس بق  (1) 

 . 83املوقظة ص  (6) 
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( فيه نظر): ويشهد لذلك أن أفرادًا من الرواة قد قال البخاري ِف كل منهم

 .وهم من املختلف فيهم جرحًا وتعديال

لكنه من جهة ، كام ورد تضعيفهم، فقد ورد تعديلهم من أئمة متشددين

 :ومن أولئك الرواة. الضبط َل من جهة العدالة

يج بن املن 4 َ  .(1) ذر املنقرية حرب بن رس 

َليحم أبو َبلحج الفزاري الواسطي 2 ة حيي  بن س 
 (2). 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 أقوال األئمة يف شأن هذا الراوي ه :  (1) 

 أ ـ ق ل أبو الوليد الطي ليس: "ك ن ج رن  مل يكن به بأس، ومل أسمع منه شيئً ". 

 ب ـ ق ل ابن معني: "ثقة". 

 جـ ـ ق ل اإِلم م أمحد: "ليس به بأس". 

 د ـ ق ل أبو ح تم: "ليس بقوي، ُينِْكر عن الثق ت". 

 ـ ق ل ابن حب ن: "خيطئ كثرياً حتى خرج عن حد االحتج ج به إذا انفرد".  ـه

 و ـ ق ل ابن عدي: "ليس بكثري احلديث، وكأن حديثه غرائب وأفرادات، وأرجو أنه ال بأس به". 

 ز ـ ق ل الدارقطن : "ص لح". 

 . 2/222، وهتذيب التهذيب 2/223انظر: هتذيب الكامل 

 هذا الراوي ه :  أقوال األئمة يف شأن (2) 

أ ـ ق ل يزيد بن ه رون: "قد رأيت أب  َبْلج وك ن ج رًا لن  وك ن يتخذ احلامم يستأنس هبنر وك ن 

 يذكر اهلل تع ىل كثرياً". 

 ب ـ ق ل ابن سعد وابن معني والنس ئ  والدارقطن : "ثقة". 

 جـ ـ ق ل اإلم م أمحد: "روى حديثً  منكراً". 

 الفتح األزدي: "ك ن ثقة". د ـ ق ل اجلوزج ين وأبو 

 ـه ـ ق ل أبو ح تم: "ص لح احلديث ال بأس به". 

 و ـ ق ل يعقوب بن سفي ن: "كويف ال بأس به". 

 ز ـ ذكره ابن حب ن يف الثق ت وق ل: "خيطئ". 

فه.   ح ـ نقل ابن عبد الّب وابن اجلوزي أن ابن معني ضعر
= 
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ِعر  بضن الراوي صالح ِف نفسه( يف حديثه نظر): هة ة قوله ي شح
وإنام اخللل  ،(1) 

 .(2) ِف حديثه لغفلة أو سوء حفظ

 ـ من اصطالحات أيب حاتم 6
 1: 

تج به): أ ة قوله : سمعت أيب يقول)): حاتمقال عبد الرمحن بن أيب  .(فالن ال حي 

إبراهيم بن مهاجر ليب بقوي هو وحصني بن عبد الرمحن وعطاء بن السائب 

يكتب حديثهم وَل حيتج ، ُملهم عندنا ُمل الصدق، قريب بعضهم من بعض

كانوا قومًا َل حيفظون : قال؟ (َل حيتج بحديثهم): ما معن : قلت أليب.بحديثهم

 .(3)(( ترى ِف أحاديثهم افطرابا ما شئت، فيحدثون بام َل حيفظون فيغلطون

فضبو حاتم يقول ( يكتب حديثه وال حيتج به): وأما قول أيب حاتم)) :وقال ابن تيمية

، مثل هذا ِف كثري من رجال الصحيحني وذلك أن رشطه ِف التعديل صعب

 .(2)(( واحلّجة ِف اصطالحه ليب هو احلّجة ِف اصطالح مجهور أهل العلم

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 12/26انظر: هتذيب التهذيب  =

فرقة بني اللفظني: )فيه نظر( و )يف حديثه نظر( لكن ق ل احل فظ الذهب : هذا مقتىض الت (1) 

 . 12/221"ق ل )البخ ري(: إذا قلت: فالن )يف حديثه نظر( فهو متهم واه". سري النبالء 

وأم  قوله: )يف إسن ده نظر( فقد أكثر منه البخ ري يف ت رخيه الكبري وقد ذكر ابن عدي قول 

 اهلل الربع : )يف إسن ده نظر(. البخ ري يف أوس بن عبد 

ق ل ابن عدي: "يريد أنه مل يسمع من مثل ابن مسعود، وع ئشة وغريمه  ال ألنه ضعيف عنده". 

 . 342. وانظر: هدي الس ري ص 1/211الك مل يف ضعف ء الرج ل 

 . 1/212التنكيل  (2) 

 1- .فق يف ذلك لألئمة   ليس له يف م  سيذكر اصطالح خ ص وإنام هو موا

 . 2/133اجلرح والتعديل  (3) 

 . 122. وانظر: ح شية الرفع والتكميل ص 22/321جمموع الفت وى  (2) 
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قول أيب حاتم هذا ليب بصيغة )): قال احلافظ الذهبي .(تب حديثهيك) :قولهب ة 

 .(1)(( توثي  وَل هو بصيغة إهدار

 .(2)(( ليب هو بحّجة: أي .(يكتب حديثه): قوله)): وقال أيضا  

 :ـ من اصطالحات الدارقطني 7

فالن ): إذا قلت)): سةضلت أبا احلسن الدارقطني قلت لةه قال محزة السهميأ ة 

َل يكون ساقطًا مرتوك احلديث ولكن يكون جمروحًا : قال؟. أيش تريد به (َلنيِّ 

ِقط  عن العدالة  .(3)(( بيشء َل ي سح

أن ذلك الراوي وإن كان فيه فعف ما : أي( فالن أعور  بني عميان) :قولهب ة 

 .(2) فهو أحسن حاَلً ممن معه من الضعفاء ِف ذلك اإِلسناد

 .(2) من مجلة الضعفاء لكنه صالح لالعتبار بحديثهأنه : أي (فالن ي عترب به) جة ة

 .(1) أنه فعيف جدًا َل يصلح لالعتبار: أي (فالن ال يعترب به) و

 :فمنها .(6) وأما األلفاظ قليلة االستعامل أو نادرة الورود

  .(8) كناية عن قوة احلفظ والضبط (امليزان) ة 4

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/322ميزان االعتدال  (1) 

 . 2/382املصدر الس بق  (2) 

 . 234. وانظر: علوم احلديث ص 62سؤاالت محزة بن يوسف السهم  للدار قطن  ص  (3) 

 . 1/311انظر: التنكيل  (2) 

 . 21انظر: اختص ر علوم احلديث ص  (2) 

 . 21انظر: املصدر الس بق ص  (1) 

 انظر مجلة من هذه األلف ظ يف كت ب )رشح ألف ظ التجريح الن درة أو قليلة االستعامل(  (6) 

 للدكتور/ َسْعِدي اهل شم . فقد اعتمدت عليه يف هذا املبحث واملبحث الت يل له. 

 . 126ل ص انظر: ح شية الرفع والتكمي (8) 
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 . ليامنحدثني امليزان عبد امللك بن أيب س)): قال الثوري

 .(1)(( عبد امللك ميزان: وقال ابن املبارك

 ،(2)(فيه ِسداد من َعوز) وأما قوهلم )): قال اجلوهري .(ِسداد من عيش) ة 2

 .(3)(( ما ت َسدُّ به اخلَلَّة: أي( أصبت به ِسدادا من عيش)و

 فإطالق هذا اللفظ عىل الراوي يوحي بضنه ِف أدن  مراتب التوثي 
 0

. 

 (الكان َفْس ) ة 7
 2
ل  ِف اللغة. بفتح الفاء وسكون السني  الرذل النذل : الَفسح

 .(2) الذي َل مروءة له وَل جلد

  (2) (ليس من مجال املحامل) ة  1
0
هو اجلمل القوي الشديد : مَجَل  املحامل 

 ،(1) ملسافات بعيدة الذي يقدر عىل محل الرجلني العديلني

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/346هتذيب التهذيب  (1) 

 قوهلم: أي قول العرب )سداد من عوز( بكرس السني وفتح العني وآخر اجلملة زاء معجمة.  (2) 

 . م دة )سدد(. 3/216، ولس ن العرب 2/323انظر: النه ية يف غريب احلديث واألثر  (3) 

 1-( ترمجة سويد بن سعيد.221/  2ج ء يف هتذيب التهذيب )  وق ل أبو بكر األعني هو .

 سداد من عيش هو شيخ. 

  2- ( ق ل عيل بن املدين  سألت حييى بن سعيد عن ميمون 231/  24ج ء  يف هتذيب الكامل )

 أيب عبد اهلل الذي روى عنه عوف فحمض وجهه، وق ل زعم شعبة أنه ك ن فساًل. 

 م دة )فسل(.  11/214لس ن العرب  (2) 

)حممل( بكرس امليم األوىل وسكون احل ء وفتح امليم الث نية. ق ل ابن ِسيده: املح مل: مجع  (2) 

 م دة )محل(.  11/168املحمل: "شقر ن عىل البعري حيمل فيهام العديالن". لس ن العرب 

 1-( سلم بن قتيبة الب هيل، صدوق مشهور وهم يف سند 3/212ج ء يف ميزان االعتدال )

( 11/ 2ويف ضعف ء العقييل )القط ن )ليس من مج ل املح مل(. ، ق ل فيه: حييى بن سعيدحديث

 سئل ابن معني عن رشدين بن سعد فق ل: ليس من مج ل املح مل. 

 . 12انظر: رشح ألف ظ التجريح الن درة، أو قليلة االستعامل ص  (1) 
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 .ن القوةكناية ع، (مجل ُمامل) فوصف الرجل بضنه 

ولذلك ، كناية عن الضعف لكنه فعف يسري (ليس من مجال املحامل) :وقوهلم 

 .(1) ذكرها السخاوي ِف املرتبة التي تيل مراتب التوثي  من مراتب التجريح

من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فال بضس : أي (ال يكتب عنه إالّ َزْحفا  ) ة 1

 . 2(2) كالذي يميش زحفاً 

ود) ة 1  .إذا هلك( أودى فالن): هالك من قوهلم: بمعن . لتخفيفبا (م 

ؤدّ )     .حسن األداء: أي. بالتشديد م  اهلمزة (م 

 .كناية عن اهلالك ( 3) (هو عىل يدي عدلٍ ) ة 3

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (. 2/28انظر: فتح املغيث )خمطوط  (1) 

 . 3/211ح شية اجلرح والتعديل للمعلم  (2) 

 2-   ومن ذلك:يطلق هذه العب رة أبو ح تم الرازي كام يف اجلرح والتعديل  

أبو عامرة  سمعت أيب يقول ذلك وسمعته يقول  ترمجة: محزة بن نجيح( 211/  3) ج ء يف اجلرح

 هو ضعيف احلديث، قلت: يكتب حديثه، ق ل: زحفً . 

ن  عبد الرمحن ق ل سمعت أيب ، ليس بيشء حدثخ لد بن إلي س( 321/  3) ويف اجلرح والتعديل

 يقول خ لد بن إلي س ضعيف احلديث منكر احلديث. قلت: يكتب حديثه، ق ل: زحفً . 

ليس ب لقوي ضعيف احلديث  داود بن عط ء( سمعت أيب يقول 221/  3) ويف اجلرح والتعديل

 منكر احلديث، قلت: يكتب حديثه، ق ل: من ش ء كتب حديثه زحفً . 

البرصي. . . . ن  عبد الرمحن ق ل  عبد احلكم بن عبد اهلل القسميل( 32/  1) يلويف اجلرح والتعد

 وسمعت أبى يقول هو منكر احلديث ضعيف احلديث، قلت: يكتب حديثه ق ل: زحفً . 

روى عن أبيه. . ق ل: سألت  عبد اخل لق بن زيد بن واقد الدمشق ( 36/  1) ويف اجلرح والتعديل

 منكر احلديث، قلت: يكتب حديثه، ق ل: زحفً .  أبى عنه  فق ل: ليس بقوي

اعتّب العراق  هذه اجلملة توثيقً  للراوي. فقد ذكر السخ وي عن شيخه ابن حجر أن  (3) 

العراق  ك ن ينطق هب  هكذا ـ بكرس الدال األوىل، بحيث تكون اللفظة للواحد، وبرفع الالم 

ثيق لقول أيب ح تم يف ترمجة جب رة بن وتنوينه  ـ وقد استشكل احل فظ ابن حجر كوهن  للتو
= 
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  (1) فهو تضعيف شديد 
 0

مثل عند العرب حيث كان أحد  :وأصل ذلك, 

( عدل) ه عىل رشطته واسمهإذا أراد قتل أحد دفعه إو والي( ملوك اليمن) التبابعة

ِفَ  عىل يديه فقد حتق  هالكه من بني سعد العشرية فمن و 
 (2). 

 .(3)(( يعني يكذب)): قال ابن أيب حاتم :(َيْزِرف  يف احلديث) ة 3

  (2) كناية عن الوف  :(َيْثبِج  احلديث) ة 3
2
. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

املغلس: )ضعيف احلديث(. وقوله مل  سأله ابنه عنه: )هو عىل يدي عدل( فقد استعمل هذه  =

فه ثم حتقق ابن حجر من كوهن  للجرح الشديد بعد وقوفه عىل أصل  العب رة يف حق راو ضعر

 . 368ـ  1/366، وفتح املغيث 2/221العب رة عند العرب. انظر: اجلرح والتعديل 

 . 1/368فتح املغيث  (1) 

 1- أطلقه  أبو ح تم الرازي عىل مج عة هم : 

( ق ل يل بن نمري: م  هو عندي ممن يكذب، قلت: 221/  2)فق ل يف  اجلرح جب رة بن املغلس-1

كتبت عنه، ق ل: نعم، قلت: حتدث عنه، ق ل: ال، قلت: م  ح له؟ ق ل: ك ن يوضع له احلديث 

وم  ك ن عندي ممن يتعمد الكذب. سألت أبى عن جب رة فق ل: هو عىل يدي عدل فيحدث به، 

 مثل الق سم بن أبى شيبة. 

روى عن أبى ه رون العبدي و. . . ق ل عبد الرمحن: وسألت أبى عن  عمر بن حفص العبدى-2

 ( 113/ 1اجلرح )حلديث، ليس بقوي هو عىل يدي عدل.عمر بن حفص العبدي فق ل ضعيف ا

. . . . . سألت أب  زرعة حممد بن خ لد بن عبد اهلل الواسط (: 223/  6جلرح والتعديل )يف ا-3

عن حممد بن خ لد الواسط  فق ل: ضعيف احلديث ال أحدث عنه ومل يقرأ علين  حديثه وك ن 

 حدث عنه قدياًم وأبى أن يقرأ علين  سئل أبى عنه فق ل: هو عىل يدي عدل 

فق ل هو عىل يدي  يعقوب بن حممد الزهرى( سألت أبى عن 212/  4يف اجلرح والتعديل )  -2

 عدل أدركته ومل أكتب عنه، وسئل أبو زرعة عن يعقوب بن حممد الزهرى فق ل: واه  احلديث. 

 . 1/368فتح املغيث  (2) 

 ذكرت يف ترمجة: حممد بن الس ئب الكلب  أبو النرض.        261/ 6اجلرح والتعديل  (3) 

 . 81 ظ التجريح الن درة أو قليلة االستعامل ص رشح ألف (2) 

 2-  ( 33/  2)م  ورد يف اجل مع ألخالق الراوي الظ هر أن معنى يثبج احلديث 
= 
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 .(1) اإِلتقانكناية عن عد  اَلنتقاء وعاّم يعرتي امل كثر من عد   (حاطب ليل)-44

 :احلركات: ثانيا  

َعِمَد بعض األئمة إو التعبري ة أحيانًا ة بحركات تنبئ عن أحكامهم عىل 

وأغلب ما يوجد تفسري املراد بتلك احلركات عن طري  تالميذ  .بعض الرواة

وقد ي فرّسها ، أولئك األئمة حلضورهم تلك املجالب العلمية التي صدرت فيها

 .(2) اَلستقراءاحلفاظ ذوو التتب  و

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

: ولو رأى إنس ن سفي ن حيدث لق ل ليس هذا من أهل العلم يقدم، ق ل عبد الرمحن بن مهدي =

ج ء أيضً  يف العلل ومعرفة و ويؤخر، ويثبج، ولكن لو جهدت أن تزيله عن املعنى مل يفعل. 

( يف أثن ء كالم عىل حديث،. . . . ق ل أيب: هذا لفظ غري لفظ وكيع، وكيع يثبج 361/  1الرج ل )

 احلديث ألنه ك ن حيمل نفسه يف حفظ احلديث. 

 ( خالد بن عبد الرمحن بن جندة الصنع ين  326/  8) وج ء يف هتذيب الكامل

 أحدًا يضبط إال وهو يثبج إال خالد بن عبد الرمحن.  ق ل عبد الرزاق عن معمر م  رأيت

( وقيل ألمحد روح أحب إليك أو أبو ع صم ق ل ك ن روح خيرج 212/  8ويف ت ريخ بغداد )

 الكت ب وأبو ع صم يثبج احلديث. 

، ويف 61( ونقله الذهب  يف الكشف احلثيث ص1/312الك مل البن عدي ) وأم  م  ج ء يف

ري )يثبج احلديث( بأن معن ه  يضع احلديث  نقال عن البخ ري فال أثر له ( تفس1/232امليزان )

( يف ترمجة: إسامعيل بن رشوس أبو املقدام: ق ل 324/  1والذي يف الت ريخ الكبري للبخ ري )

ق ل عبد الرزاق عن يعىل بن أمية مرسل. . . أمحد هو الصنع ين نسبه حممد بن ثور عن معمر يروي 

( وراجع 1/82ج احلديث. وقد نقله  عىل الصواب العقييل يف الضعف ء )عن معمر: ك ن يثب

( وإذا نظرن  إىل املعنى اللغوي هلذه الكلمة من معجم مق ييس 1/324ح شية الت ريخ للمعلم  )

اللغة )م دة: ثبج( فنجد: )فأمر  قوهلم ثبرج الكالَم تثبيجً  فهو أن ال يِأيَت به عىل َوْجِهِه. وأصله من 

ل. (ألنه كأنه جيمعه مجعً  فيأيت به  الب ب، ص وال مفصر  . واهلل أعلم.جمتمعً  غري ملخَّ

 . 41انظر: رشح ألف ظ التجريح الن درة أو قليلة االستعامل ص  (1) 

 . 44انظر: املصدر الس بق ص  (2) 
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 :فمن تلك احلركات

وذكر ، سمعت حيي  بن سعيد)): قال عيل بن املديني :ـ حتريك األيدي 0

نِّي فقال بيده حيركها ، فاسرتجعت أنا: قال عيل. كضّنه َل يقّويه. عمر بن الوليد الشَّ

ليب هو عندي : قال. إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي: قلت؟ ما لك: فقال

 (1)(( ه ولكنه َل بضس بهممن أعتمد علي
 0

. 

سئل أيب عن سويد  )): قال عبد اهلل بن عيل بن املديني: حتريك الرأ ـ  2

 (2)(( . . . ليب بيشء: األنباري فحّرك رأسه وقال
 2

. 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/134اجلرح والتعديل  (1) 

 1-  ( 246/  2كأنه مل يرضه. العلل ) سأل عبد اهلل بن أمحد  أب ه عن فرقد السبخ  فحرك يده 

( ترمجة: احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني ق ل أبو حممد قلت 23/  3ويف اجلرح والتعديل )

 أليب: م  تقول فيه؟ فحرك يده وقلبه  يعن  تعرف وتنكر. 

( ترمجة: عمرو بن مسلم اجلندي ق ل ابن املدين : سمعت حييى 224/  1ويف اجلرح والتعديل )

 ابن سعيد القط ن وذكر )عمرو بن مسلم( ص حب ط وس، فحرك يده. يعنى 

 . 4/224ت ريخ بغداد  (2) 

 2- ( ق ل: سئل حييى وأن  أسمع عن رحي ن بن سعيد فق ل 22/  3يف العلل ومعرفة الرج ل )

 حدث عن عب د بن منصور فقيل له م  تقول فيه فحرك رأسه ثم ق ل م  أرى به بأس. 

( ق ل عيل بن املدين : ذكرن  ليحيى يعن  القط ن )الق سم بن 211/  23) ويف هتذيب الكامل

عوف الشيب ين( فق ل: ق ل شعبة دخلت عليه، فحرك رأسه قلت: ليحيى م  شأنه؟ ق ل: فجعل 

 حييد، فقلت: ضعفه يف احلديث، فق ل: لو مل يضعفه لروى عنه. 

 : تهأمثل ومنوقد يأيت التفسري من اإلم م نفسه  

رصي ( ترمجة: سعيد بن سليامن بن خ لد بن بنت نشيط الدييل الب34/  2يب التهذيب )يف هتذ

ق ل ابن أيب ح تم: سمعت أيب ال يرض ه وفيه نظر، وسألت أب  املعروف ب لنشيط  موىل زي د.

زرعة عنه فق ل: نسأل اهلل السالمة، فقلت: صدوق، فحرك رأسه، وق ل: ليس ب لقوي. وق ل 

 ود: ال أحدث عنه، قلت: ق ل الدارقطن : تكلموا فيه. اآلجري: عن أيب دا
= 
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  :ـ حتميض الوجه 4

 ( 1) فحّمض  سضلت حيي  بن سعيد عن سيف بن وهب)): قال عيل بن املديني

 . 0 (2)(( سيف هالكًا من اهلالكنيكان : وقال .حيي  وجهه

ذكرت أليب زرعة عمرو بن عثامن  )): قال الربذعي :(3) ـ تكّلح الوجه 3

 . 2 (2)(( فكّلح وجهه وأساء الثناء عليه، الكاليب

 :ـ اإِلشارة إىل اللسان 5

كان أمحد بن حنبل )): فقال. أن الربذعي سضل أبا زرعة عن رباح بن عبد اهلل ومن ذلك 

 .(2)(( . . . أنه كّذاب: أي. وأشار أبو زرعة بيده إو لسانه: ليقو

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

( ترمجة سويد بن سعيد: وق ل عبد اهلل بن عيل بن املدين  سئل 221/  2ويف هتذيب التهذيب ) =

 أيب عنه فحرك رأسه، وق ل ليس بيشء. 

( ق ل سعيد بن عمرو الّبذع  قلت أليب زرعة حممد بن عك شة 286/  2ويف لس ن امليزان )

  فحرك رأسه فق ل رأيته وكتبت عنه وك ن كذابً . الكرم ين

: ". . . فالن ح مض الفؤاد، يف الغضب إذا فسد وتغرير عداوة. وفؤاد محض، ق ل ابن منظور (1) 

ل من يشء إىل يشء". لس ن  ض الرجل: حتور ونفس محضة: تنفر من اليشء أول م  تسمعه. وحتمر

 م دة )محض(.  6/121العرب 

 . 2/262ديل اجلرح والتع (2) 

 1-( سألت حييى بن سعيد عن ميمون أيب عبد اهلل الذي روى عنه 231/ 4يف هتذيب الكامل )

 عوف فحمض وجهه وق ل زعم شعبة أنه ك ن فسال. 

ٌ يف عبوس. انظر: لس ن العرب  (3)   م دة )كلح(.  2/262الكلوح: َتَكرشُّ

 . 624الضعف ء ص  (2) 

 2- ( موسى بن حممد بن ه رون البك ء عن الليث بن سعد 124/ 1ج ء يف لس ن امليزان )

 وغريه ق ل الّبذع  سألت أب  زرعة عنه فكلح وجهه. 

 . 311أجوبة أيب زرعة عىل أسئلة الّبذع  ص  (2) 
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 مراتب ألفاظ اجلرح والتعديل

 :مراتب اجلرح والتعديل

 .اعتن  عبد الرمحن بن أيب حاتم بتقسيم مراتب اجلرح والتعديل

عىل مج  األلفاظ املشهورة وتصنيفها إو مراتب  ثم تتابع العلامء من بعده 

، والعراقي، والذهبي، فممن تكلم ِف ذلك ابن الصالح .جة كل راوتتجىّل اا در

 .حيث تكلم كّل منهم بحسب اجتهاده، والسخاوي

تصنيفًا لاصًا ( تقريب التهذيب) وقد أودع احلافظ ابن حجر مقدمة كتابه

 .بمراتب الرواة ِف ذلك الكتاب

ماًل ملراتب الرواة الً وتق، فضما ابن أيب حاتم فقد ذكر تقسياًم جم  فصَّ سياًم آلر م 

 .ملراتب ألفاظ اجلرح والتعديل

 :فقال يف تقسيمه املجمل ملراتب الرواة

 :مراتب الرواة

بِذ الناقد للحديث فهذا الذي َل  فمنهم الثبت احلافظ الَورِ )) ة 4 ع املتقن اجِلهح

تج بحديثه وكالمه ِف الرجال تَلف فيه وي عتمد عىل جرحه وتعديله وحي   .خي 

ع ِف دينه  العدل ِف نفسه الثبت ِف روايته الصدوق ِف نقله الَورِ  ة ومنهم 2

وثَّ  ِف نفسه، احلافظ حلديثه املتقن فيه تج بحديثه وي   .فذلك العدل الذي حي 
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ة ومنهم الصدوق الَوِرع الثبت الذي هَيِم  أحيانًا ة وقد َقبَِله  اجلهابذة النّقاد  7

تج بحديثه  .ة فهذا حي 

ع املغفل الغالب عليه الوهم واخلطض والغلط  الَورِ  ة ومنهم الصدوق 1

تج ، فهذا يكتب من حديثه الرتغيب والرتهيب والزهد واآلداب، والسهو وَل حي 

 .بحديثه ِف احلالل واحلرا 

ة ولامٌب قد ألص  نفسه ام ودّلسها بينهم ممن ليب من أهل الصدق  1

فهذا ، املعرفة منهم الكذب   ومن قد ظهر للنقاد العلامء بالرجال أويل، واألمانة

 .(1)(( يرتك حديثه وتطرح روايته

 .لاصة باألئمة واملراتب األلرى لسائر الرواة فاملرتبة األوىل

 :ثم قّسم مراتب ألفاظ التعديل إىل أربع مراتب هي

تج بحديثه. (متقن ثبت) أو، (ثقة) إنه: ة إذا قيل للواحد 4  .فهو ممن حي 

فهو ممن ( َل بضس به) أو، (ُمله الصدق) أو، (وقصد) إنه: ة وإذا قيل له 2

نَْظر  فيه وهي املنزلة الثانية ْكَتب  حديثه وي   .ي 

نَْظر  فيه إاّل أنه دون . (شيخ): ة وإذا قيل 7 ْكَتب  حديثه وي  فهو باملنزلة الثالثة ي 

 .الثانية

ْكَتب  حديثه لالعتبار. (صالح احلديث): ة وإذا قيل 1 فإنه ي 
 (2). 

أن الصدوق الَوِرع الثبت الذي )) عار  بني ما ذكره ِف مراتب الرواةوَل ت

تج بحديثه  إذا قيةل له)) :وبني قوله  ((هَيِم  أحيانًا ة وقد َقبَِله اجلهابذة النّقاد ة حي 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 11مقدمة اجلرح والتعديل ص  (1) 

 . 2/36اجلرح والتعديل  (2) 
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نحَظر  فيه. (َل بضس به) أو، (ُمله الصدق) أو( صدوق) َتب  حديثه وي  كح . ((فهةو ممن ي 

 :وذلك ألمور

َقيٌَّد بمن قد َقبَِله اجلهابذة ة ألن اَل 4 حتجال بمن ذكره ِف مراتب الرواة م 

 .النّقاد

وهي املنزلة ( صالح احلديث) وِف، ة وألنه قد رّصح ِف األوو باَلحتجال 2

وَل شك ، ُمل نظرفبقيت املرتبتان الثانية والثالثة ، بضنه ي كتب حديثه لالعتبار، الرابعة

حتَجُّ بحديثه، ّقاد من أهلهام لالحتجالأن من َقبَِله  اجلهابذة الن وإنام ي َعر   ، فهو ممن حي 

أو من جهة تصحيحهم ، من جهة توثيقهم له، قبوهلم له بتتب  أقوال أهل النقد ِف الراوي

د به  .وحتسينهم ملَِا تفرَّ

فهو )): حيث قال، قد عّل  عىل حكم ابن أيب حاتم أن احلافظ ابن الصالحة  7

ِعر  ؛ هذا كام قال)): بقوله(( وينظر فيهممن يكتب حديثه  ألن هذه العبارات َل ت شح

ترب حت  يعرَ  فبطه َتوح  النظر . . .برشيطة الضبط في نظر ِف حديثه وخي  وإن مل ي سح

واحتجنا إو حديث من حديثه ، امل عرِّ  لكون ذلك املحّدث ِف نفسه فابطًا مطلقاً 

 .(1)(( ؟ رواية غريه اعتربنا ذلك احلديث ونظرنا هل له أصل من

أي كونه تا  ، أن النظر املذكور هو ملعرفة فبط الراوي مطلقاً  فأفاد ذلك

 :وإنام ي عرف ذلك بأمور منها، أو لّف فبطه يسريا لكنه صالح لالحتجال، الضبط

 .ة مقارنة مروياته بمرويات الثقات األثبات 4

د بهأو تصحي، ة قبول اجلهابذة النّقاد له بتوثيقهم إياه 2  .حهم وحتسينهم ملَِا تفرَّ

 .ة إلرال الشيخني له ِف األصول من صحيحيهام 7

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 238علوم احلديث ص  (1) 
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 .بل يعتمد عىل الكتاب، ة معرفة كونه َل يروي من احلفظ 1

حة جلانب اَلحتجال  .ونحو ذلك من القرائن املرجِّ

َتوِ  النظر املفيد لكونه فابطًا مطلقًا مل نحتجَّ بيشء من حديثه إَّل  فإن مل َنسح

 .كان له أصل من حديث غريهما 

 :فكالم ابن الصالح يقتيض أمرين مها عىل الرتتيب كامييل

 .أ ة النظر ِف سائر مرويات الراوي الصدوق ملعرفة درجة فطبه

َ  النظر املذكور ِف حقه َتوح فال بّد من النظر ِف أي حديث ، ب ة من مل ي سح

 ؟أله أصل من حديث غريه أ  َل. نحتاجه من حديثه

 :وهي. ب اجلرح عند ابن أيب حاتم أربع أيضا  ومرات

فهو ممن ي كتب حديثه وي نظر فيه  (َلنيِّ احلديث) بةإذا أجابوا ِف الرجل )) ة 4

 .اعتبارا  

 .فهو بمنزلة األوىل يف َكْتَبِة حديثه إاّل أنه دونه .(ليب بقوي): ة وإذا قالوا 2

ي طرح حديثه بل ي عترب فهو دون الثاين ال  .(فعيف احلديث) :ة وإذا قالوا 7

 .به

فهو  (كذاب) أو( ذاهب احلديث) أو( مرتوك احلديث): ة وإذا قالوا 1

 .(1)(( وهي املنزلة الرابعة. ساقط احلديث ال ي كتب حديثه

لكن بعضها أرف  ، وهذا التقسيم قد جعل املراتب الثالث األوو لالعتبار

 .من بعض وأقوى

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 2/36اجلرح والتعديل  (1) 
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رجة واحدة َلشرتاكهام ِف حكم املرتبة كام أنه جعل املرتوك والكذاب ِف د

وإَّل فإنه من املعلو  أن منزلة الكذاب هي أدن  ، (َل يكتب حديثه) املذكورة

 .وفوق ذلك املرتوك، املنازل وفوقها منزلة املتهم بالكذب

 :ما زاده ابن الصالح من ألفاظ اجلرح والتعديل

 . تمزاد ابن الصالح ألفاظا  أخرى عىل ما ذكره ابن أيب حا

 :وذلك عىل النحو التايل

: حيث قال، ة ما َنصَّ عىل دلوله ِف املرتبة األوو من مراتب التعديل 4

 .(حجة) أو( ثبت): وكذا إذا قيل))

 .(1) (( (حافظ أو فابط) إنه: وكذا إذا قيل ِف العدل

التقييد ): لكن صنَّفها العراقي ِف كتابه ما ذكره من األلفاظ دون تصنيفة  2

لَِ  من كتاب ابن الصالحواإِلي  :وذلك عىل النحو التايل، (ضاح ملا أ طحلَِ  وأ غح

 :وهي. أ ـ ألفاظ من املرتبة الرابعة من مراتب التوثيق

فالن ما )، (فالن مقارب احلديث)، (فالن وسط)، (فالن روى عنه الناس) 

 .(أعلم به بضسا

 :وهي. ب ـ ألفاظ من املرتبة األوىل من مراتب اجلرح

فالن )، (فالن فيه فعف)، (فالن ليب بذاك القوي)، (ن ليب بذاكفال) 

 .(ِف حديثه فعف

تج به): ومن املرتبة الثانية  .(فالن مضطرب احلديث)، (فالن َل حي 

 .(1) ( فالن جمهول)، (فالن َل يشء): ومن املرتبة الثالثة

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 236علوم احلديث ص  (1) 
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 :مراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهبي

م احلافظ الذهبي مرات وقسم مراتب اجلرح إو . ب التعديل إو أرب  مراتبَقسَّ

لكن نقل السخاوي أن مراتب اجلرح عند الذهبي ست مراتب بزيادة ، مخب مراتب

 .(فعيف) مرتبة

 :فضعىل العبارات ِف الرواة املقبولني)): قال الذهبي ِف ألفاظ التعديل

 .(ثقة ثقة) ، و( ثقة متقن) و، (ثبت حافظ) و، (ثبت حجة) ة 4

 .(ثقة) ة ثم 2

 .(ليب به بضس) و، (َل بضس به) و، (صدوق) ة ثم 7

 و( شيخ وسط) و( صالح احلديث) و( جيد احلديث) و( ُمّله الصدق) ة ثم 1

 .(2)(( ونحو ذلك( صويلح) و( صدوق إن شاء اهلل) و( شيخ حسن احلديث)

بحتَِدًأ باألشد منها فام دونه َلبتداء لكن ترتيبها م  ا، ثم ذكر ألفاظ اجلرح م 

 :باأللف عىل النحو التايل

عِّف)، (فيه َفعحف)، (ي ضعَّف) ة 4 ، (ليب بحجة)، (ليب بالقوي)، (قد ف 

نحِكر)، (ليب بذاك) ِر   وت  ّلم فيه)، (فيه مقال)، (َتعح  ، (يسء احلفظ)، (َلنيِّ )، (ت ك 

تج به)   .(صدوق لكنه مبتدع)، (التلف فيه)، (َل حي 

ه)، (مضطرب ه)، (فعيف احلديث)، (فعيف) ة 2  .(3) ( منَكر 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 . 111، والتقييد واإِليض ح ص 221: علوم احلديث ص انظر  (1)  =

 . 1/2ميزان االعتدال( 2) 

 . 1/361انظر: فتح املغيث  (3) 
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فوه)، (فعيف جداً )، (ليب بيشء)، (واه  بمّرة) ة7   ، (فعيف واه  )، (َفعَّ

 .(منكر احلديث)

، (فيه نظر)، (ذاهب احلديث)، (سكتوا عنه)، (ليب بثقة)، (مرتوك) ة 1

 .(ساقط)، (هالك)

 .(متف  عىل تركه)، (متهم بالكذب) ة 1

 .(1) ( يض  احلديث)، (عوّفا)، (كذاب)، (دّجال) ة 1

ه ، وهذا التقسيم دقيٌ  جدًا ِف حتديد مراتب األلفاظ كام يشهد بذلك تفريق 

 .(صدوق لكنه مبتدع) و( صدوق إن شاء اهلل) و( صدوق) بني

ونحو ذلك ))  :وقد حكم احلافظ الذهبي عىل ما ذكره من ألفاظ اجلرح بقوله

أو ، راوي باألصالة أو عىل فعفهمن العبارات التي تدّل بوفعها عىل اّطراح ال

تّج به م  لنِي  ّما فيه، عىل التوقف فيه  .(2)(( أو عىل جواز أن حي 

ثالث مراتب : ((تدلُّ بوفعها عىل اّطراح الراوي باألصالة)): ولعله أراد بقوله

 .والسادسة، واخلامسة، الرابعة: هن

 .املرتبتني الثانية والثالثة(( أو عىل فعفه)): وبقوله

تج به م  لنِي  ّما فيه، أو عىل التوقف فيه)): قولهوب : املرتبة، ((أو عىل جواز أن حي 

لكثرة ما حيصل ِف ح  أهلها من توقف أهل العلم عن احلكم عليهم ، األوو

 .ألن فعفهم يسري؛ أو من جتويزهم لالحتجال بضولئك، بالضعف املطل 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1/2ميزان االعتدال  (1) 

 . 1/2انظر: ميزان االعتدال  (2) 
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أللرية من التعديل واملرتبة ومعلو  أن الرتدد يق  كثريًا ِف ح  ذوي املرتبة ا

 .األوو من اجلرح

 :وما خالفه فيه, ما زاده العراقي عىل تقسيم الذهبي

 :الزيادات: أوال  

 :يف مراتب التعديل ةأ 

 .(ثقة ثبت): ة زاد ِف املرتبة األوو قوهلم4

 .(ليار)، (مضمون): ة وِف املرتبة الثالثة قوهلم2

، (شيخ)، (إو الصدق ما هو)، (وا عنهرو): ة وِف املرتبة الرابعة قوهلم 7

 .(1) ( ما أعلم به بضسا)، (أرجو أنه َل بضس به)، (مقارب احلديث)

 :يف مراتب اجلرح ةب 

 ، (ليب بذاك القوي)، (ِف حديثه فعف): ة زاد ِف املرتبة األوو قوهلم4

لحف)، (للضعف ما هو)، (ليب باملريض)، (ليب بعمدة)، (ليب باملتني)  ، (فيه ل 

 .(تكلموا فيه)، (فيه لنِيح )، (َلنيِّ احلديث)، (مطعون فيه)، (طعنوا فيه)

 .(حديثه منكر)، (واه): ة وِف املرتبة الثانية قوهلم 2

دَّ حديثه): ة وِف املرتبة الثالثة قوهلم 7 ، (مردود احلديث)، (ردوا حديثه)، (ر 

طَّرح)، (طرحوا حديثه) طَّرح احلديث)، (م  َل يساوي )، (يشءَل )، (إر  به)، (م 

 .(شيئا

َل )، (تركوه)، (مرتوك احلديث)، (ذاهب): ة وِف املرتبة الرابعة قوهلم 1

 .(غري ثقة وَل مضمون)، (ليب بالثقة)، (َل يعترب بحديثه)، (ي عترب به

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 1ـ  2/3رشح التبرصة والتذكرة  (1) 
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 .(1) ( وف  حديثا)، (يكذب): ة وِف املرتبة السادسة قوهلم 1

 :املخالفات: ثانيا  

تج به) ة ذكر 4 فوه) و، (َل حي   .ِف املرتبة الثانية من اجلرح( فعَّ

تج به) فة. ومها لفظان خمتلفا املرتبة عند الذهبي ( فيه فعف): ِف مرتبة( َل حي 

 .(فعيف جداً ): ِف مرتبة( فعفوه) و

 .(2) ( املرتوك) ِف مرتبة( متهم بالكذب ة أو الوف ): ة ذكر قوهلم 2

 .(  عىل تركهمتف) وقد أفردها الذهبي ِف مرتبة مستقّلة م 

 :مراتب اجلرح والتعديل عند احلافظ ابن حجر

 .ة الصحابة4

ه2  :ة َمنح أ ّكَد مدح 

 .(أوث  الناس) إما بضفعل التفضيل كة

 .(ثقة حافظ) أو معن  كة، (ثقة ثقة) كة: أوبتكرير الصفة لفظاً 

ِرَد بصفة7  .(عدل) أو، (ثبت) أو، (متقن) أو، (ثقة) كة: ة من أ فح

1 َ ليب به ) أو، (َل بضس به) أو، (صدوق): عن درجة الثالثة قليال ة من َقرص 

 .(بضس

َ عن درجة الرابعة قليالً 1 ، (صدوق هَيم)، (صدوق يسء احلفظ): ة من َقرص 

 .(تغرّي بضلرة) أو، (خيطئ) أو، (له أوها ) أو

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 12ـ  2/11التذكرة انظر: رشح التبرصة و (1) 

 . 12ـ  2/11 رشح التبرصة والتذكرة (2) 
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ِمَي بنوع من البدعة كالتشي  والقدر والنّصب : ويلتح  بذلك من ر 

 .واإلرجاء والتجهم

: ة من ليب له من احلديث إَّل القليل ومل يثبت فيه ما ي رتك حديثه من أجله1

 .(َفلنيِّ احلديث) حيث يتاب  وإَّل ( مقبوٌل )

 (جمهول احلال) أو( مستور): ة َمنح روى عنه أكثر من واحد ومل ي وثَّ 3

ِجد فيه إطالق الضعف ولو مل يفرس، ة من مل يوجد فيه توثي  ملعترب3 : وو 

 .(فعيف)

 .(جمهول): ة َمنح مل يرو عنه غري واحد ومل ي وثَّ 3

عِّف م  ذلك بقادح44 وثَّ  البتّة وف  مرتوك ) أو، (مرتوك): ة من مل ي 

 .(ساقط) أو، (واهي احلديث) أو، (احلديث

 .ة من اام بالكذب 44

 .(1) ة من أطل  عليه اسم الكذب والوف  42

 :مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي

أصدق من ، أثبت الناس، أوث  اخلل : ما أت  بصيغة أفعل: بة األوىلاملـرت

 .أدركت من البرش

لحَح   اا  .إليه املنته  ِف التثبُّت: وي 

لحَحَ  به  .َل أعر  له نظريًا ِف الدنيا: وحيتمل أن ي 

ضل  عن مثله: املـرتبة الثانية    .َل ي سح

 .ثقة ثقة، ثبت حجة، ثقة ثبت: املـرتبة الثالثة  

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 62تقريب التهذيب ص  (1) 
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حف، ثبت، ثقة: املـرتبة الرابعة : وكذا إذا قيل لعدل، حجة، متقن، كضنه م صح

 .فابط، حافظ

 .ليار، مضمون، صدوق، َل بضس به، ليب به بضس :املرتبة اخلامسة   

إو ، ي رَوى عنه، روى الناس عنه، رووا عنه، ُمله الصدق :املرتبة السادسة

، احلديثمقاِرب ، شيخ، وسط، شيخ وسط، الصدق ما هو

عترب به، صالح احلديث حسن ، جيد احلديث، يكتب حديثه، ي 

، صدوق إن شاء اهلل، صويلح، ما أقرب حديثه، احلديث

 .(1) أرجوأن ليب به بضس

 :مراتب ألفاظ اجلرح عند السخاوي

َف ، فيه أدن  مقال، فيه مقال: املـرتبة األوىل عِّ ٌف ، ف  ، ِف حديثه َفعحف، فيه َفعح

ِر  وت نحكِ   ، ليب باملتني، ليب بذاك القوي، ليب بذاك، رَتعح

 ،(2) ليب بمضمون، ليب بعمدة، ليب بحّجة، ليب بالقوي

ليب من ،(3)ليب من مِجال املحاِمل، ليب من إبل الِقباب

    ليب ،ليب حيمدونه ،ليب باملريض ،مَجّازات املحاِمل

فيه   ،(2) فالن جمهول، ِف حديثه يشء، غريه أوث  منه، باحلافظ

لحٌف ، للضعف ما هو، َل أدري من هو، جهالة طعنوا ، فيه ل 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 318ـ  1/312انظر: فتح املغيث  (1) 

د به من جهة العدالة فدخوهل  يف هذه املرتبة حمل نظر.  (2)   إن ك ن املرا

 (. 2/28انظر: فتح املغيث )خمطوط  (3) 

ن: جمهول احل ل، وهو فوق الضعيف. وجمهول العني وهو دونه املجهول عند ابن حجر قسام (2) 

 وفوق املرتوك. 
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َلنيِّ احلديث، فيه  ،َلنيِّ ،يسء احلفظ،نزكوه، مطعوٌن فيه، فيه

،  )من غري البخاري(. تكلموا فيه، سكتوا عنه، فيه نظر  لنِيح

نكر، حديثه منكر، منكر احلديث، فعيف: الـمرتبة الثانية ، له مناكري، له ما ي 

فوه، واه   ،مضطرب احلديث تج به، َفعَّ  .َل حي 

دَّ حديثه: الـمرتبة الثالثة  ، فعيف جداً ، مردود احلديث، ردوا حديثه، ر 

ة  بمرَّ
َل ، م طَّرح احلديث، م طَّرح، إر  به، طرحوا حديثه، تالف، واه 

لُّ َكتحَبة  حديثه، يكتب حديثه
 ، َل حَتِلُّ الرواية عنه، َل حَتِ

 .َل يساوي شيئا، ي فلساً َل يساو، َل يشء، ليب بيشء

، هالك، ساقط، متهم بالوف ، متهم بالكذب، يرسق احلديث: املـرتبة الرابعة

، تركوه، مرتوك احلديث، مرتوك، ذاهب احلديث، ذاهب

د  ، هو عىل َيَدي عدل، جممٌ  عىل تركه وح َل يعترب ، َل يعترب به، م 

وا سكت، غري ثقة وَل مضمون، ليب بثقة، ليب بالثقة، بحديثه

 .(من البخاري) فيه نظر، عنه

 .وف  حديثا، دّجال، وّفاع، يكذب، يض  احلديث، كذاب: املرتبة اخلامسة

 .(1) ركن الكذب، إليه املنته  ِف الوف ، أكذب الناس: املرتبة السادسة

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 362ـ  1/361انظر: فتح املغيث  (1) 

 مراتب التجريح مبتدأ بأسوء األلف ظ  -تبعً  لنظم ألفية العراق -وقد ذكر السخ وي 

تب القسمني )أكذب الن س( وذكر أن األنسب ترتيبه  عىل هذا النحو املذكور هن ، لتكون مرا  

)التعديل والتجريح( منتظمة يف سلك واحد بحيث يكون أوهل  األعىل من التعديل وآخره  

 . 1/361األعىل من التجريح انظر: فتح املغيث 
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 :احلكم يف مراتب التعديل عند السخاوي

األرب  األوو ثم إن احلكم ِف أهل هذه املراتب اَلحتجال ب)): قال السخاوي

تّج بضحد من أهلها لكون ألفاظها َل تشعر برشيطة .منها وأما التي بعدها فإنه َل حي 

 .(1)(( . . . . . . . . . . بل ي كتب حديثهم وخيترب، الضبط

وِف بعضهم من يكتب ، وأما السادسة فاحلكم ِف أهلها دون أهل التي قبلها

 .(2)(( رهم فيهحديثه لالعتبار دون التبار فبطهم لوفوح أم

وما ذكره ة رمحه اهلل ة بالنسبة للمرتبة اخلامسة مضلوذ من كال  ابن الصالح 

نون حديث، كام نقله بعد ذلك َسِّ كام هو الشضن ِف ُممد بن ( الصدوق) لكننا نجد األئمة حي 

 .ونحومها( 2) وُممد بن إسحاق ،(3) عمرو بن علقمة

فيها خيض  ملا يدور حول الراوي من وأما املرتبة السادسة فالظاهر أن احلكم 

بَّام كان الراوي، القرائن ِف تلك الرواية نح هو أوث  من ( صدوقًا خيطئ) فر 
َلكِ

ته بحديثه فيتقّوى بذلك َ  .يروي عن ذلك الشيخ لطول مالزمته له وِلربح

بل روايته مطلقًا أو مقّيداً )) :-رمحه اهلل- قال ابن تيمية قح  .الراوي إما ت 

دَّ أن يكون مضمون الكذب باملظنة فضما املق  ورشط ذلكبول إطالقًا فال ب 

َظنُّ معها جواز الوف  ه عن األغرا  والعقائد الفاسدة التي ي  ل وُّ ، العدالة ول 

 .وأن يكون مضمون السهو باحلفظ والضبط واإِلتقان

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 214املحذوف هن  م  نقله من كالم ابن الصالح. وقد تقدم ذكره يف ص  (1) 

 . 1/318فتح املغيث  (2) 

 . 3/163ميزان االعتدال  (3) 

ن احل فظ ابن حجر إسن د 4/181، وفتح الب ري 6/21انظر: سري أعالم النبالء  (2)  ، فقد َحسَّ

 حديث أخرجه أبو داود واحل كم من طريقه. 
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فيختلف بالتال  القرائن ولكل حديث ذوق وخيتص بنظر ليب  وأما املقيَّد

 .(1)(( لآللر

 :احلكم يف مراتب اجلرح عند السخاوي

حيث تصلح ِف ، خترل أحاديث أصحااا لالعتبار: املرتبتان األوىل والثانية

ِعر  بصالحية امل تَِّصِف اا لذلك ؛ املتابعات والشواهد ألن ِصَيَغ تلك املرتبتني ت شح

 .وعد  منافااا له

يه خيتلف بحسب ألن احلكم ف (منكر احلديث) من ذلك لفظ لكن ي ستثن 

فال تصلح أحاديث أصحااا : وأما املراتب األربع األخرية. اصطالح قائله

 .(2) لالعتبار مطلقاً 

 

 .واحلمد هلل رب العاملني

 .وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 

 

 

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 . 18/26انظر: جمموع الفت وى  (1) 

 . 1/362انظر: فتح املغيث  (2) 
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